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RESUMO

A presente dissertação como momento que antecipa a actividade profissional é abordada como 
oportunidade para a reflexão do papel social do arquitecto onde, muito sucintamente, se pretende 
que obras, autores e projectos pessoais sirvam de reflexo dessa responsabilidade.  

O trabalho evolui sobre modos alternativos de fazer arquitectura; modos que ajudam a construir 
uma sociedade menos alienada e repressiva, traduzida em espaço de diálogo, aberto e disponível. 
Nos exemplos reflecte-se sobre o papel do arquitecto, o alcance e a capacidade que a profissão 
tem para seguir compromissos culturais; para contribuir na produção de ambientes que 
proporcionam à humanidade as condições de vida em comunidade. Faz-se dessa possibilidade um 
propósito para o projecto do eu-arquitecta que se apelida de “construção comum”.  

A incerteza sobre a existência de um projecto/ideal comum ou da possibilidade de um papel so-
cial do arquitecto nos dias de hoje é alimentada por autores que descrevem a mesma angústia. O 
tempo e conhecimento de outros nomes apazigua as dúvidas ao encontrar-lhes resposta. Posto 
isto, o desafio do trabalho está no tecer das angústias e consolações, das perguntas e respostas – 
inequivocamente articuláveis, porém o “como” nunca constituiu uma evidência fácil.    

Nota: Esta dissertação foi redigida segundo as normas do Antigo Acordo Ortográfico. 
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ABSTRACT

The present dissertation as a moment that anticipates the professional activity is approached 
as an opportunity to reflect on the social role of the architect where, very briefly, it is intended 
that works, authors and personal projects serve as a reflection of this responsibility.

The dissertation evolves on about alternative ways of doing architecture; ways that help 
building a less alienated and repressive society, translated into a space of dialogue, open and 
available. Throughout the examples, the role of the architect, the reach and the ability of the 
profession to follow cultural commitments are reflected; to contribute to the production of 
environments that give humanity the conditions of community life. This possibility is a purpose 
for the architect-me project which is called “common construction”.

The uncertainty about the existence of a common project / ideal or the possibility of a social 
role of the architect these days is fed by authors who describe the same anguish. The time and 
knowledge of other names appeases the doubts when finding them answers. That said, the 
challenge of this work is to weave the anguishes and consolations, questions and answers – 
unambiguously articulate, but the “how” was never an easy evidence.
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00. da dissertação: Introdução 

 

O trabalho escrito é encarado como projecto na medida em que a escrita clarifica, 
estrutura e dá forma ao campo do problema. Ao processo foi concedida a liberdade de 
explorar diferentes linhas de pensamento e de alternativas concretas em arquitectura, as 
quais modificam a realidade na transformação do espaço social em algo mais 
hospitaleiro, flexível e permeável.   

Pretende-se entender e apresentar os meios que a profissão dispõe para servir a con-
strução quase esquecida de comunidade. Motiva(-me) o dever de as comunicar para 
(me) aclarar e informar sobre o quadro de soluções regeneradoras para uma 
organização do espaço menos repressiva, monumental e especializadora.    

(00) - Três reflexões iniciais fazem a abertura, como textos soltos, procuram contextualizar 
o propósito, o que move e informa a dissertação. As seguintes páginas/partes descrevem o 
que foi a busca de pistas nos outros sobre o que poderá ser a hospitalidade e a aproximação 
do arquitecto à sociedade e ao Homem comum.   

(01)- Na primeira parte do trabalho visa-se esclarecer a dimensão social da arquitectura 
através da cidade e da casa como parte do acordo comum ao Homem como ser social. 
Esclarecem-se a razão de vida em conjunto, as regras associadas, e as formalizações espaciais 
dessa necessidade a duas escalas (casa-cidade), e a dois tempos (passado-presente).   

(02)- Numa segunda parte o trabalho faz-se da recolha de provas do distanciamento 
da profissão da realidade, através da habitação, e dela no espaço público. Os indícios de 
descontentamento provêm da leitura de autores que se focam sobre o contributo da 
arquitectura na sociedade. Outras provas surgem da observação pessoal – enquanto 
arquitecta/habitante – de gestos e dificuldades que o espaço impõe ao cotidiano
 humano, pelos modos informais de actuar e contrapor. Um registo semelhante ao 
Architecture without architects onde não interessa a construção de raiz, mas antes o 
que é acrescentado e constitui o espaço contemporâneo.    
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Através de investigadores e críticos reconhecem-se problemas mais concretos da 
produção da arquitectura em contexto neoliberal. Ressaltam-se as consequências da 
falta de apoio à construção (habitação) social e o significado das demandas públicas que 
colocam a arquitectura ao serviço da cultura, bem como outros problemas da cidade 
contemporânea. Em suma, pretende-se compreender o que tem levado a arquitectura 
a cerrar-se sobre si mesma, a desenvolver uma linguagem própria e consumidores alvo, 
que a afastam do campo real das possibilidades e responsabilidades ideológicas, 
tecnológicas, económicas e sociais de hoje.       

(03)- A terceira parte destina-se a ilustrar alternativas ao modo tradicional ou convencional 
de fazer, seja no programa, seja na construção e nos materiais utilizados. Apresentamos 
estratégias ilustradas com respostas de outros. Utilizamos os critérios de sua selecção para 
eleger e verificar outros exemplos que adequam o invariável e o agora com as facilidades do 
hoje, onde o Homem que abrigam não se sente um nostálgico conservador, nem um 
futurista desenraizado. Trata-se de um “elenco de estratégias” que serve de pista à 
construção de uma actitude projectual, não somente com relação a propósitos “estilísticos”, 
mas de formas informadas das suas consequências no espaço.    
 
(04) - Em jeito de conclusão, é tempo de verificar os reflexos de todo o anseio pro-
jectual. Dá-se noticia de projectos desenvolvidos no quarto ano da faculdade, durante 
o programa Erasmus e âmbito extracurricular, que o demonstram e ilustram algumas 
lições apreendidas. O trabalho de Lina Bo Bardi é tido como exemplo do que poderia 
ser o “eu- arquitecta”. Descrevem-se as razões de admiração e justifica-se o porquê na 
semelhança do pensar e desenhar, desejáveis ao projecto “construção comum”. 
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00. da dissertação: Propósito pessoal

Às necessidades humanas espaciais, nós arquitectos podemos acrescer outros espaços 
que o Homem não sabe que precisa e que carregam em si o alicerce para uma vida 
mais sentida, pela experiência do habitar mais entusiástica numa forma mais usável e 
ainda assim, criativa. Casas, espaços de trabalho e lazer, ruas e cidades encontram-se 
hoje inadaptados por conformismo, paralisação económica, por uma natural e humana 
tendência de resistir à novidade, mas também por um mau entendimento da palavra 
tradição, que afinal é o que permite a uma obra espelhar a história da sua 
contemporaneidade, pelos conhecimentos, materiais e valores aplicados. 

Cumpre-nos criar, sem ignorar a tradição, antes respeitando-a o bastante para 
não a caricaturar. 1

Estamos conscientes da evolução da industrialização e das mudanças nos hábitos e valores 
adjacentes, basta pensar por exemplo no vestuário, abrigo primordial. O que perece um 
facto, ainda assim levanta discussão e “dá asas” à nostalgia, porém, todos concordamos 
que o avanço é inequívoco.

Mas, e quanto à arquitectura? E se nos disserem que os espaços que habitamos 
correspondem mais às cintas e aos espartilhos, às camadas de roupa e de tempo do 
antigamente do que aos jeans e à t-shirt que provavelmente temos vestidos? 

A casa do nosso tempo ainda não existe. 2

1 D’ATHOUGUIA, Ruy Jervis in CODA
2 ROHE, Mies van der, “Programa para a Exposição de Construção (Berlim, 1930)” in Viviendas Experimen-
tales, Manual de Proyecto, Sevilla, Junta de Andalucía, 2008, Tomo I, p. 5 
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A transformação em arquitectura, o reutilizar como criação e construção tomam o lugar 
da intenção ingénua de querer ser criativo. Anulam toda e qualquer frustração, pronuncio 
da falta de talento, porque, afinal, ser arquitecto vai para além disso: é preciso acrescentar 
oportunidade ao desenho, estratégia à criatividade. Para tal não basta conhecer de vista 
bons projectos, é necessário alimentar o interesse pelo que está detrás. Aprender a poten-
ciar, antes de anular ou sobrepor.

Este é o problema: o sentimento de inadequação dos espaços às exigências e 
potencialidades de hoje. Este é o mote: dotar a minha formação de ferramentas que 
permitam reconhecer oportunidade e contextos para além dos territoriais. O contexto, 
o lugar, o mundo que habitamos hoje transpiram esta necessidade de mudar sem saber 
como. Nos habitantes vive a angústia e o medo de continuar a errar – condição que nos 
empurra para um problema comum. É para esta insatisfação pessoal e pergunta global 
que pretendo aflorar soluções na e para a arquitectura, refletir sobre a banalidade com 
que vivemos esta crise e contrariar a ataraxia que nos conforta antes de seguir 
outros caminhos. 

Uma tomada de consciência coletiva é necessária, qualquer divagação é um 
delito na hora atual, (...) 3

3 BARDI, Lina Bo, “Planejamento ambiental: “ desenho” no impasse (1976)” in Lina Por escrito (2009), p. 136 - 141  

                                                                                                ... o que fazemos neste tempo ganho?

10, 11. 1 “Ritual” de vestir No 
séc. XVIII -  frames do vídeo 
18th Century Layers (1740-
1770), Cazonetta 2007
10. 2 Vestir no séc. XX 
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- Oriana, o que é que estavas a fazer? 

Oriana pálida respondeu: 

- Estava a olhar para mim. 

- E a tua promessa? 

Oriana abaixou a cabeça e não respondeu. 

- Oriana – disse a voz –, faltaste à tua promessa e abandonaste a floresta. Abandonaste os 

homens e os animais e as plantas. As crianças tiveram medo e tu não as consolaste, os pobres 

tiveram fome e tu não lhes deste comida, os pássaros caíram dos ninhos e tu não os apanhaste, 

o Poeta esperou por ti até às doze badaladas da meia noite e tu não apareceste. Abandonaste 

o lenhador, o moleiro, o Poeta. Por fim até abandonaste a velha. Não cumpriste a tua promessa. 

Durante uma Primavera, um Verão e um Outono passastes os dias e as noites debruçada sobre 

o rio, a ouvir os elogios de um peixe, apaixonada por ti. Por isso, Oriana, deixarás de ter asas e 

perderás a tua varinha de condão. (…) 

Oriana correu atrás delas, mas já não podia voar e as asas desapareceram. E viu sua varinha de 

condão partir-se aos bocados e desfazer-se em poeira, que caiu no chão. (…) 

- Oriana! 

Oriana levantou-se e, com a cara coberta de lágrimas e as mãos cheias de terra, pediu à Rainha 

das Fadas: 

- Dá-me outra vez as minhas asas! Dá-me outra vez a minha varinha de condão! Perdoa-me a 

minha vaidade. Eu sei que faltei a minha promessa, sei que abandonei os homens, os animais e as 

plantas da floresta. O peixe encheu-me de vaidade com seus elogios. Olhei tanto para mim que 

me esqueci de tudo. Mas dá-me outra vez as minhas asas. Eu quero voltar a ser como dantes. 

Quero voltar a ajudar os homens, os animais e as plantas. Mas sem varinha de condão e sem 

asas, eu não posso ser fada. Preciso da varinha de condão para poder ajudar os que precisam de 

mim. 

Mas a voz alta, direita e severa da Rainha das fadas respondeu-lhe: 

- Vai pela floresta fora e vê o mal que fizeste. Vê o que aconteceu aos homens, aos animais e 

às plantas que tu abandonaste. A olhar para ti esqueceste –te dos outros. Só tornarás a ter asas 

quando tiveres desfeito todo o mal que fizeste. Só tornarás a ter asas quando te esqueceres de ti 

a pensar nos outros. 

E mal acabou de dizer estas palavras, a Rainha das Fadas desapareceu. 

E Oriana ficou sozinha à beira do rio, com a cara cheia de lágrimas e as mãos cheias de terra. (...) 

- Vou pedir ao peixe que me ajude. Ele é que teve culpa disto tudo. 

(…) 

- Peixe, peixe, vem me consolar! Vem ver como estou triste, olha o que me aconteceu! 

Mas o peixe não apareceu. 

(…) 

- Que mau amigo, – pensou Oriana – estou triste e ele não me vem consolar. 

Então Oriana lembrou-se dos amigos antigos que ela tinha abandonado. E lembrou-se de que a 

Rainha das Fadas lhe dissera: 

“Vai ver o que aconteceu aos homens, aos animais e às plantas que tu abandonaste”. 

E, levantando-se, limpou as suas lágrimas e começou a percorrer a floresta.” 4

4 ANDERSON, Sophia de Mello Breyner. A fada Oriana, p.38, 39, 40, 41
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00. da dissertação: O papel do arquitecto 

O problema da omissão descrito no excerto do conto de Sophia de Mello Bryener, 
descreve uma condição da arquitectura (e seu autor) quando esta se ergue sem signifi-
cado ou simbolismo, como puro exercício de forma.5 

Parece que, por vezes, a responsabilidade social da profissão se ofusca pela prioridade atribuída 
à forma, pela posição elitista do lado do cliente e não do lado do utilizador. ... ao negligenciar os 
problemas do “porquê”, (o arquitecto) perde de vista as razões mais importantes para o seu 
compromisso cultural. 6

Na prática de arquitectura, a oportunidade para uma cadeia de “descuidos” começa, 
talvez, quando o papel do arquitecto é descrito com ambiguidade. Por vezes um deus, 
outras um pedreiro – cada uma das definições se assombra ora pela vaidade, ora pelo 
receio de não cumprir os mínimos. 7 Consoante o poder que lhe é dado, é mais ou 
menos um deus, ou é mais ou menos um pedreiro.  

Não fazer o mal, não significa fazer o bem. Ao arquitecto é lícita a preocupação formal, 
a busca de um estilo, um cuidado que se traduza em harmonia e bem-estar no espaço. 
Porém, a profissão tem também um alcance político (pólis) frequentemente esquecido. 
– A arquitectura sempre foi um instrumento de poder e de colonização do espaço e do 
tempo, e isto passa desapercebido com frequência. 8 Como meio de contribuição nos 
valores culturais e sociais, é ferramenta na construção do que possa ser uma sociedade 
mais justa e atenta aos problemas económicos, ambientais e sociais.  

A “direcção” do discurso arquitectónico pode comparar-se ao filosófico – qualquer novo pen-
samento é fundado por um propósito.9 Quando assim não for, seria desejável que, como um 
lembrete, o arquitecto reflectisse sobre se encontra a servir a auto-promoção, ou a sociedade. 

Para combater a neglicência – tal como em tempos a arquitectura aprendeu a utilizar 
as conquistas tecnológicas dos tempos de guerra para evoluir a forma de construir e 
pensar o espaço, – é tempo da arquitectura aprender com a “Crise” uma outra forma 
de pensar e (des)construir o espaço.  

Porque não colocar ao serviço da sociedade o que se aprende em situações extremas? 
Porque não construir como teste? Porque não construir com o propósito de durar pouco? 
Porquê ignorar tantos materiais que afinal já vão sendo utilizados noutros suportes? Estará 
a arquitectura viciada nos mesmos modelos e meios? 

5 TILL, Jeremy. “The vanity of form (1999)” in http://www.jeremytill.net/articles
6 CARLO, Carlo Di, “O público da arquitectura (1970)”, in O processo SAAL : arquitectura e participação, 
1974-1976, Catálogo de exposição, Porto: Serralves, 2014, p. 271
7 Idem, p. 269
8 VENTURA BLANCH, Ferran. Miradas Excentricas – Geneaologias forzadas, sumideros urbanos, ciudade 
extremas, Sevilla: Recolectores Urbanos 2012, p.99 
9 TILL, Jeremy. “The vanity of form (1999)”, Op. Cit. 
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O impacto de alguns projectos, como por exemplo Escola de Arquitectura de Nantes, 
faz questionar sobre quem são essas pessoas sérias para as quais só se pode construir 
coisas “sérias”(?). Quem são essas pessoas para quem se constrói com a hostilidade 
com que se recebe um convidado de outra classe ou nível superior? O cidadão de hoje 
ainda faz questão de ser tratado com todo os “higienismos” dos séculos passados? Será 
que o ser humano exige esse ambiente requintado, mesmo quando é cada vez mais 
consciente da desigualdade necessária para construir esses espaços que materializam o 
egoísmo humano?  É a sociedade que nos faz essas exigências? Não será o arquitecto 
quem continua a impô-las porque assim foi educado, porque lhe reconhece valor e lhe 
custa mudar ou ter de aprender por si uma nova escola onde ainda não há métodos?  

A arquitectura, talvez por estar sempre dividida numa ambígua relação entre arte e 
tecnologia, nunca parece avançar com a autonomia necessária à sua própria dignidade.10 
A artisticidade académica ridiculariza qualquer inovação tecnológica; por sua vez, o lado 
técnico banaliza qualquer forma de abstração e expressão artística. Esta sempre foi a 
grande dificuldade e continua a sê-la para aqueles que obtêm uma formação 
preconceituosa e fechada às possibilidades do hoje. 

... Obrigadas a uma coexistência inorgânica, a arte académica e a tecnologia 
aplicada impediram a evolução científica da disciplina da arquitectura e inter-
romperam os seus contactos com as transformações sociais.11 

Parece urgente para quem se apercebe destas “limitações”, iniciar o estudo autónomo 
de arquitectos como profissionais atentos ao mundo, como artistas “sismógrafos da 
realidade”, como académicos comprometidos com o avanço cientifico. 

10 CARLO, Carlo Di. “O público da arquitectura (1970)”, Op. Cit. p. 270
11 Idem, Ibidem. 

14. 1 Escola de Arquitectura de 
Nantes – exterior – França 2017
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00. da dissertação: Eterno e efémero

¿Qué es el tiempo? ¿Se trata de una corriente cada vez más móvil que lleva todos 
nuestros sueños lejos, como dice el viejo himno? ¿O se trata de las vías del tren? 
Tal vez hay bucles y ramificaciones, así que puedes mantenerte o retornar en la 
línea a una estación anterior. ... La teoría de Einstein de la relatividad demuestra 
que el tiempo y el espacio están inextricablemente interconectados. No existi-
mos sin la participación de la curva de espacio y tiempo. Así, el tiempo tiene una 
forma. Sin embargo, parece también tener una dirección en un solo sentido.12

O mesmo ser humano que luta por aumentar a esperança média de vida, numa tentativa 
utópica de alcançar a imortalidade, é, ele mesmo, o criador da sociedade de consumo, onde 
tudo o que o rodeia é cada vez mais volátil. Se antes os edifícios de pedra, de longos e difíceis 
processos de construção, assistiam à passagem de várias gerações, hoje, as construções frágeis 
como “caixas”, não prometem servir mais do que uma geração (ou função). Invertemos os 
papeis, somos hoje autores assumidos das nossas próprias perdas materiais. 
 
O curto ciclo de vida de um edifício, em comparação com a antiguidade, não se justifica 
apenas pela evolução dos processos e materiais construtivos. A arquitectura defronta-se com 
o problema que a tecnologia coloca à sociedade sobre a velocidade dos acontecimentos de 
hoje – por norma, um edifício é desenhado para um propósito específico; porém, quando 
termina o processo de construção, a finalidade, muitas vezes, já não é exactamente a 
mesma. Os pedidos mudam, face aos avanços tecnológicos, e a forma do edifício começa 
a ser irrelevante. Por força do hábito, pela resistência à mudança, tudo se vai acomodando 
num exercício de esforço e ginástica que superam aquilo que se pensou no início. Quando 
os esforços já não são suficientes, parte-se à demolição total ou parcial. Volta-se a construir e 
iniciar um novo o ciclo de vida da arquitectura.  
 
Ter consciência dessa ciclicidade pode permitir-nos tirar partido dela ao transformar o que seria 
uma fatalidade numa oportunidade. Como sucintamenete descrevem projectos como Crate 
House - uma arquitectura móvel de Allan Wexer, cuja a necessidade de combinar diferentes 
tempos no mesmo espaço inspira o desenho. Os projectos resultantes desta tentativa de criar 
espaço simultâneo, parecem-nos falar do quão oportuno seria desvincular a arquitectura da 
ideia de que esta delimita funções no espaço. Sobretudo numa época onde, graças à tecnolo-
gia, cada individuo mais facilmente usufrui da capacidade de se abstrair e transformar o que vê e 
ocupa com o corpo através da mente e dos aparatos tecnológicos. 

12 HAWKING, Stephen Hawking. “El universo en síntesis” in Viviendas Experimentales, Manual de Proyecto, 
Op. Cit., Tomo 2, 3 e 4, p. 417 
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La división estanca del tiempo (descanso, desplazamiento, trabajo) y cíclica debe ser 
alterada al menos espacialmente, ya que apoyados por la tecnología, los tiempos no 
son ya estancos y por tantos los espacios tampoco deben serlo. Debemos pensar en 
espacios de trabajo y de descanso mezclados de la misma manera que sus tiempos 
también se mezclan y los desplazamientos se reducen.13

A missão dificulta-se para um arquitecto no ocidente. Esse é contexto onde o 
Homem parece já ter alcançado tudo, (nomeadamente o direito a um certo 
egoísmo).14 Indirectamente, pede-se à arquitectura (e a qualquer outra área do saber) 
que auxilie a transformação de valores a intensificar as relações humanas e sociais no 
espaço, em vez de se perder no cenário das infinitas possibilidades do consumismo.

Tempo parece ser o bem mais valioso para essa sociedade “ocidental”. Parece ser útil pensar 
como é que a arquitectura pode provocar o reencontro entre pessoas para despertar, opor-
tunamente, a consciência da fragilidade humana, numa época em que vivemos diariamente 
iludidos pela ideia de controlo e poder absoluto sobre a vida e as suas fatalidades.   

... já não podemos aspirar a mais, senão a disfrutar mais. (...) La arquitectura debe 
ser revisada desde esta perspectiva, lejos del valor consumista del dinero y más 
cercana a los valores no remunerables. 15 

   
Mas existem outras realidades que recusamos enfrentar com relativa frequência. A título de 
exemplo as sequelas das transformações tecnológicas, que quase passam desapercebidas. Hoje 
o tempo perdido em viagens e transportes é insuportável ao ponto se voltar a reconsiderar a 
possibilidade de voltar a trabalhar em casa, já que as tecnologias o possibilitam. 16 

13 AGUILAR, Blanca, FERRER, Esther, LÓPEZ, Andrés López, MARTÍNEZ, Ángel, MONTERO, Francisco 
Montero, NAVARRO, Jaime, ORTIZ, Joaquín, TRILLO, Juan Luis. Viviendas Experimentales, Manual de 
Proyecto. Sevilla, Junta de Andalucía, 2008, Tomo I, p. 35
14 Idem, Tomo I, p. 33 
15 Idem, Tomo I, p. 33 - 34
16 Idem, Ibidem.

17. 1, 17. 2  Crate House – 
arquitectura móvel: cozinha e 
quarto – Allan Wexer 1990
17. 3 Crate House – instalação 
– Allan Wexer 1991
17. 4 Crate House – axonometria 
– Allan Wexer 1990
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Talvez volte a ser tempo de pensar formas de criar diferentes graus de privacidade e 
isolamento no espaço, seja em casa, seja em plataformas públicas. Sem esquecer que, a 
aparente liberdade que a tecnologia supõe, pode, facilmente, transformar esses espaços 
da “múltipla possibilidade” num ambiente de mau estar, onde a consciência cobra con-
stantemente a possibilidade de estar a trabalhar pela omissão do direito ao lazer essen-
cial ao Homem. A obra de Lina Bo Bardi é exemplo dessa consciência no campo da 
experimentação conceptual da subversão das funções, como se explicará mais à frente. 

Es necesario que exista un tiempo no clasificado y de libre ocupación.17

É oportuno criar um abrangente leque de modelos, de combinações entre si, tudo o 
que garanta a satisfação do mais amplo ”espectro de mercado”. Como criativo, um 
arquitecto sabe que uma ideia não surge do nada; nem da folha em branco, nem do 
estirador vão surgir soluções que façam da arquitectura uma ferramenta útil à socie-
dade. Porém, existem dois tipos de fonte para o “novo”: os problemas de um terreno 
ou as dificuldades “burocráticas” – ambos “empurram” para soluções estratégias para 
reverter conflitos; os espaços pedidos e os materiais a utilizar possibilitam a reinvenção 
e subversão das funções. – Uma outra fonte se pode supor-se da articulação dos dois 
métodos.  

Para contar com outra possibilidade de encontrar soluções, seria importante que a sociedade 
percebesse a necessidade de experimentação em arquitectura, tal como na ciência, em prol 
da evolução.18 Talvez assim se pudesse combater o mau investimento público, a má habitação 
social, a habitação excessivamente moderna ou conservadora. Retomariam as exposições 
sobre o “habitar” com a mesma recorrência e facilidade com que as lojas IKEA o fazem, e que 
antes tinham lugar nas “expos” do Movimento Moderno. No campo das demonstrações e 
possibilidades, é provável que a construção efémera ganhe força, como teste, como modelo de 
estudo em espaço real. Mas até lá, resta aprender com as oportunidades dos outros, como se 
procederá ao longo deste trabalho.

Um campo experimental em arquitectura não é um tema novo. Porém, é novamente 
oportuno num momento em que é urgente retirar o Homem consumista do tédio e da 
insatisfação corrosiva. Retroceder e decrescer são acções a testar para parar a maquina 
económica que parece sugar qualquer emoção humana ao cotidiano. Hoje o Tempo é 
o bem de maior “valor” no “mercado” onde – alcançado o nível de satisfação e “auto-
complacência” que possui a nossa sociedade já não podemos aspirar a ter mais senão a 
disfrutar mais 19 

17 AGUILAR, B., FERRER, E., LÓPEZ, A., MARTÍNEZ, Á., MONTERO, F., NAVARRO, J., ORTIZ, J., TRILLO, 
J. Op. Cit., Tomo I, p.35
18 Talvez fosse igualmente oportuno adaptar a população à ideia da modelação – a espaços que podem 
crescer e decrescer, dentro e fora dos limites iniciais. Desde que, ao memso tempo, se estabelecesse uma 
espécie de “compromisso ético que sensibilizasse arquitectos e construtores a garantir que avançar não 
significa abandonar a imagem humana de “casa” e rotular todos os espaços pela genérica imagem fria e 
industrial. Seria, portanto, de um convite à intersecção de áreas do saber, culturas e pessoas.   
19 Idem, Tomo I, p.33
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O fenómeno da homogeneização na arquitectura de hoje expressa um modo completa-
mente distinto da busca estética do espaço universal. O que está homogeneizado hoje em dia 
é a própria sociedade, e a arquitectura luta em vão contra isso.20    – Toyo Ito não descreve, 
obrigatoriamente, um encorajamento ao “sucumbir”, “baixar a guarda” e “seguir a maré”. Deixa 
em aberto a possibilidade de aproveitar o melhor de uma tendência sem implicar a perda de 
valores. Nesse sentido, a inovação pode trazer à arquitectura muito mais que o propósito de 
criar dependências que sucumbam a profissão à invenção de necessidades fictícias para garantir 
o consumo. A tecnologia, como aliada, pode solucionar os problemas de hoje, tendo em conta 
os novos materiais, as novas tendências de pensamento e organização da sociedade, sem 
implicar a perda da identidade cultural. 
 
Podemos estar mais perto de uma arquitectura capaz de resistir ao tempo, que concebe 
espaços que não são uma resposta definitiva, mas que também não são um produto de 
consumo. Podemos alcançar um espaço como um produto que se adapta e se transforma. 
E assim aproximar o pensamento Humano sobre o espaço físico por ele construído à sua 
própria Natureza: frágil, inconstante, mortal. Como concluí Toyo Ito: (...) deveríamos antes 
construir arquitecturas fictícias e efémeras como entidades permanentes. 21

A arquitectura, como qualquer atividade associada directa ou indirectamente ao desenvolvi-
mento da sociedade, não deve encarar os conhecimentos ou as estratégias como estanques ou 
pontuais. Deve encará-las como objecto de reflexão continua, como um jogo em aberto 
sempre capaz de absorver ou remover o que seja em prol da eficiência, da harmonia, e do 
ambiente. Em suma, em prol da habitabilidade. Neste sentido parece haver uma porta por 
abrir para os arquitectos. Pode fazer sentido “dar as mãos” a outras áreas do saber para ajudar 
os habitantes a criar “tempo”, a inventá-lo com a disponibilidade e o contributo eficientes do 
espaço organizado. 

20 ITO, Toyo. “Architecture in simulated city (1992)”. El Croquis n.º71, p. 13
21 Idem, p. 14

19. 1 Dreams, exposição Visions 
of Japan, Londres, Inglaterra, 
Toyo Ito 1991-92
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01 Escalas do Habitar Comum
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01 Escalas do Habitar Comum

Pretende-se esclarecer o que possa ser um projecto de arquitectura para a construção 
do comum. Analisa-se o significado do verbo e condição “habitar”, a escala da sua “magnitude” 
pela constante ação “omnipresente” – sempre que um ser existe, um ser habita. Tudo o que é 
material ocupa, e a acção de preencher esse espaço é habitar (acção comum). 

Sabe-se que os humanos são incapazes de estar “só”, ocupar simplesmente. – É-lhes natural co-
municar, e establecer uma relação entre corpos, ainda que inanimados. Essa é a acção comum 
que motiva a construção do lugar, tanto em “The Room, the Street and the Human Agree-
ment” como em “A elegia do comum”. É o que parece definir o objectivo de organizar espaço 
– a cidade como a casa de todos. 

Talvez se desconheça até que ponto o esquecimento ou a inconsciência desta acção/necessi-
dade (habitar) se reflece no espaço social de hoje; bem como a dimensão que esse 
esquecimento tem consequentemente na arquitectura. Rem Koolhaas informa a possibilidade 
de uma descrição “genérica” da cidade de hoje – a casa de todos no espaço contemporâneo.

Comum é o nome de um projecto ainda por vir (?).
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... a cidade ... representa para o Homem a tentativa mais coerente e satisfatória 
de recrear o mundo em que vive de acordo com o seu próprio desejo. (...) 
também constitui o mundo onde está condenado a viver persuadido. pois que, 
indirectamente, e sem ter plena consciência da natureza da sua obra, ao criar a 
cidade, o Homem se cria a si mesmo.22

22 PARK, Robert Ezra. “Chicago (1925)”. in Miradas Excentricas. Sevilla: Recolectores Urbanos 2012, p. 39 
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25. 1 “Window-cleaner’s funeral, 
Chisenhale Road”, 1949-53, Nigel 
Henderson
25. 2 “Coronation Day celebra-
tions, Bethnal Green”,1953 Nigel 
Henderson

01.1 A cidade: a casa de todos

A construção de um espaço de sociabilização é necessidade comum ao Homem. Não é ao 
acaso que o maior castigo que se impõem a um ser humano é a sua reclusão, a prisão, ou o 
afastamento do “mundo”. A solidão e o exílio são condições indesejáveis a longo prazo para o  
Homem que precisa de sociabilizar, como precisa de ar, de água, de pão para a boca. 23

Associar-se é uma vontade colectiva, e o que há de comum permite um vínculo e uma 
linguagem. Comunicar é justamente pôr ou ter em comum, repartir, dividir, reunir, misturar, 
falar, conversar. 24 Depois, segue-se a necessidade de se deslocar, expressa nas ruas, e, ao 
mesmo tempo de associar colectivos em forma daquilo que banalmente se chamam “casas”. 

Construir o comum é estabelecer um acordo – o human agreement de Louis Kahn. A 
rua como construção colectiva, é a materialização no espaço de um acordo humano em 
nome da harmonia como um uníssono de sinos. 25 A rua, ou até mesmo o acordo que a 
funda, não se pode compreender com exactidão, apenas sentir como profunda exigência 
interna, da promessa e possibilidade da existência em comum.  

Há uma transformação a fazer ao uso da palavra comum. Se a palavra se refere ao que é 
que quotidiano, banal, fácil, frequente e sem luxo – ao que é de todos – então, comum é 
justamente algo valioso. O arquitecto, indivíduo que por vezes se dedica a criar os espaços 
de retiro, de protecção e de exclusão, é também capaz de criar o lugar da partilha impre-
visível, da disponibilidade ao novo e à pura ambição e descontentamento humanos. 

23 TÁVORA, Fernando. “Aula nº7 (gravação)” Projeção das Aulas de Fernando Távora, FAUP, 2017 
24 “comunicar”, in Dicionáio Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013,  https://www.priberam.
pt/dlpo/comunicar  [consultado em 16-03-2017]. 
25 KAHN, Louis. “The Room, the Street and the Human Agreement, 1971” in https://www.japlusu.com/
news/room-street-and-human-agreement 
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Pede-se ao arquitecto que conceba espaço livre onde, quer se trate de uma rua ou 
de um quarto, um entra com a mesma predisposição com que pega num livro e inicia 
uma busca inconsciente26. É essa aparente falta de sentido prático que está na base da 
necessidade irracional do Homem de sociabilizar, de se exteriorizar, de se agrupar na 
promessa indizível de algo melhor.  

A cidade e suas ruas são fruto dessa necessidade de projecto comum imensurável. 
Constroem a estabilidade que satisfaz a necessidade intrínseca de partilha. A cidade é, 
por definição, inclusiva e assim poderia ser também a arquitectura.

*

Na construção do “comum”, um vínculo também pode estabelecer-se quando há 
partilha de insatisfação – é o motor do engenho e do desenvolvimento. A insatis-
fação hoje, pode observar-se quando o tema é desigualdade, superficialidade, stress, 
falta de tempo e partilha. Paradoxalmente, é visível no território pelo espaço que 
não existe e que já não se constrói: praças despojadas de consumismo, ruas para 
brincar, casas disponíveis aos novos usos. As praças, por exemplo, encontram-se na 
cidade histórica, mas estão em extinção na cidade de hoje, caracterizada pela des-
continuidade com que se assume à parte dos muros e eixos radiais que organizavam 
o espaço de vida em sociedade.  

Hoje a igualdade de necessidades que fundou algumas cidades e todas as formas de vida 
em colectivo confunde-se com oportunidade de negócio:

Se entramos no interior do centro de qualquer cidade e tentamos reconhece-lo, 
buscando esse direito à igualdade que se construiu ao longo da história, é-nos difícil 
reconhecer esses espaços de fomento à cidadania, já que os negócios privados se 
encargam de ocupar esse âmbito que deveria estar dirigido ao desenvolvimento do 
cidadão. São espaços de engano, para a captação de capital privado, onde o que 
conta é atrair a atenção do consumidor. Mas realmente não nos damos conta de 
que o operário da construção é o mesmo da obra (um edifício) e da rua: o 
imigrante expulso de sua casa que, como se não bastasse, também foi expulso da 
rua. A criança tem de brincar em sua casa porque na rua não pode. Os espaços 
para o anonimato encontram-se em extinção, a não ser que acudamos à internet, 
que é o único que se pode considerar nos dias de hoje como espaço público onde 
em teoria podemos interagir como cidadãos iguais. 27

26 “Para essa mulher [...]. Ler significa despojarse de toda intenção e todo preconceito para estar pronta 
a captar uma voz que se faz ouvir quando menos se espera, uma voz que vem não se sabe de onde, de 
algum lugar alem do livro, alem do autor, alem das convenções da escrita: do não dito, daquilo que o mun-
do ainda não disse sobre si e ainda não tem as palavras para dizer.” CALVINO, Italo. Se um Viajante numa 
Noite de Inverno (1979). Lisboa, Colecção Mil Folhas 2002, cap.10,
27 VENTURA BLANCH, Ferran. Miradas Excentricas – Geneaologias forzadas, sumideros urbanos, ciudade 
extremas, Sevilla: Recolectores Urbanos 2012, p.34



27

27. 1 Piazza del Duomo, Florença, 
Itália, 2016
27. 2 Piazza del Duomo, Florença, 
Itália, 2016

No combate à insatisfação parece necessário promover o redescobrir dos espaços 
esquecidos (...) a relação harmoniosa entre o ser e o tempo. ... as paisagens culturais 
perdidas pelos cidadãos obcecados pelo consumo e a impossibilidade de se deter uns 
instantes para apreciar o passar do tempo e dele disfrutar. 28 

No texto “The Room, the Street and the Human Agreement”, Louis Kahn aponta a insatisfação 
como antecedente da renovação. Descreve que a inexistência de formas capazes de albergar a 
dimensão de um acordo comum frustram o ser humano e inspiram-no a novas formas – How 
inspiring would be the time when the sense of human agreement is felt as the force which 
brings new images. 29

Na mesma linha ideológica, coloca-se o texto “Elegia do comum” de Rodrigo Silva, onde a falta 
de objectivo e rumo comuns justificam uma certa inercia e paralisação da sociedade. – Só nessa 
abertura partilhada, de uma escassez ontológica compartida, se poderá tornar necessário tomar 
parte na articulação da coexistência e do estar-em-conjunto dos humanos. 30 

28 Idem, p.71 
29 KAHN, Louis. “The Room, the Street and the Human Agreement (1971)”. Op. Cit.
30 SILVA, Rodrigo. “Apresentação (elegia do comum) (2010)” in A República por vir – Arte, politica e 
pensamento para o Século XXI, 2011, p. 17
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28. 29. Retratos de como a 
rua pode ser sala de estar, de 
jantar, de brincar, que é palco e 
até campo. – Frames do filme 
Roma, 1972
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01.2 Cidade Genérica: a casa comum contemporânea
                                                                        
Rem Koolhas apresenta-nos a Cidade Genérica31. Em suma é o espaço social citadino 
que se constrói com apoio das novas tecnológicas aplicadas à construção e 
comunicação. Esclarece-se o que a define, pois é fácil considerar que na actualidade ap-
enas existem cidades genéricas de raiz, ou cidades contaminadas pelas primeiras, sejam 
elas tradicionais, centralizadas ou históricas.  

A cidade genérica é sociologia a acontecer32 
 

...a cidade genérica é o que resta depois de grandes sectores da vida urbana terem 
passado para o ciber espaço. É um lugar de sensações ténues e distendidas, de 
emoções escassas e distantes … (onde) Esta falta de urgência e insistência actua 
como uma droga potente: induz uma alucinação do normal.33

Hoje supõem-se que o vazio minimal ou aparente incomoda os Homens que os arquitectos 
dizem servir. Nesse ambiente de ausência que caracteriza o espaço contemporâneo, é difícil 
perceber se a sociedade tem condições para se “auto-guiar” sem regras e sem exemplos 
históricos, na atmosfera de liberdade que se ambiciona criar. 

A cidade genérica é um meio que não (nos) “diz” nada pela falta do “ruído” visual que 
(nos) envolve e aquieta preenchendo a visão periférica:

This is a medical evidence that peripheral vision has a higher priority in our 
perceptual and mental system. These observations suggest that one of the reasons 
why the architectural and urban settings of our time to make us feel like outsiders 
(…). Peripheral vision integrates us with space, while focused vision pushes us out 
of the space, making us mere spectators.34   

As ruas destas cidades, como novo acordo contemporâneo, estão em oposição às ruas 
da cidade antiga, que (nos) assaltam a mente, sufocando-a com as superfícies trabalhadas 
reconhecidas nas aulas de História ou em viagem. 

O vazio das ruas da cidade genérica aterroriza porque nelas não é possível “ler” qualquer 
indicio do human agreement35 idealmente estabelecido. Essas ruas são o exterior que 
provoca a necessidade urgente de um interior, como refugio, como destino de fuga a esse 
vazio. A ausência da sensação de pertença, induz ao isolamento. - Inicia-se um ciclo: pelo 
contacto social reduzido, vive-se mais em pensamento; a instrospecção conduz à perda 

31 KOOLHAAS, Rem. Três Textos Sobre a Cidade. Barcelona: Gustavo Gilli 2010, p. 29
32 Idem, p. 49
33 Idem, p. 37
34 PALLASMAA, Juhani. The Eyes of the Skin. United Kingdom, John Wiley and Sons Ltd 2005, p. 11
35 KAHN, Louis. “The Room, the Street and the Human Agreement (1971)”. Op. Cit.
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de sensibilidade ao exterior, que, por sua vez, nos devolve à interioridade e à redução do 
convívio. Pallasmaa aponta uma vantagem nesta nova condição de sensação de desintegração – 
The loss of focus can liberate the eye from its historical patriarchal domination.36

Koolhaas descreve onde e como o tempo “a-histórico” gera ou contamina as cidades 
hoje – lê-se ora nas torres, ora nas barracas; ou invade o céu, ou invade a terra.37 Em 
ambas, age sem escrúpulos ou princípios de coerência. Diz-se que é informal, e que 
desse descompromisso nasce uma nova oportunidade de liberdade.  

Neste contexto, parece negligente pensar que a cidade genérica não tem identidade. Nela 
pode ler-se uma essência de abertura, indefinida na forma, clara no conceito. Nesse novo 
modo de pensar, a identidade como imagem circunscrita perde a força que antes categorizava 
as cidades, pois que nesta linha de pensamento tudo possui identidade, consciente ou 
inconscientemente. Essa é a transformação do conceito – plot twist.
  

(...) a cidade genérica é liberta da clausura do centro, do espartilho da identidade. A 
cidade genérica rompe com o ciclo destrutivo da dependência, não é mais do que 
um reflexo da necessidade actual e da capacidade actual. É a cidade sem história. É 
suficientemente grande para toda a gente. É fácil. Não necessita de manutenção. Se 
se tornar demasiado pequena simplesmente expande-se. Se ficar velha, simplesmente 
autodestrói-se e renova-se. É igualmente emocionante – ou pouco emocionante – 

36 PALLASMAA, Op.cit., p.11  
37 “A habitação não é um problema. Ou foi totalmente resolvida ou foi deixada completamnete ao acaso; 
no primeiro caso é legal; no segundo, “ilegal”; no primeiro caso, são torres ou, geralmente, prédios (com 
um máximo de 15 metros de profundidade); e no segundo (em perfeita complementaridade) uma crosta 
de barracas improvisadas. Uma solução consome o céu; a outra o terreno. É estranho que aqueles que têm 
menos dinheiro habitem o recurso mais caro - a terra - e os que pagam habitem o que é de graça - o ar.” 
KOOLHAAS, Rem, Op. Cit., p. 43, 44 

31. 1 The Generic City – A 
imagem desfocada como 
metáfora da aparente falta de 
detalhe e “surpresa” visual da 
cidade genérica. – S, M, L, XL, 
O.M.A., Rem Koolhaas, Bruce 
Mau, 1995



32

em toda a parte. É “superficial” -  tal como um estúdio de Hollywood pode produzir 
uma nova identidade todas as manhãs de segunda-feira.38  

  
Subvertendo, é desnecessário temer a perda da imagem identificadora. É um desafio 
porque a percepção da ideia de conjunto torna-se mais difícil, e é maior o risco de perder 
o sentido comum que antes nos norteia e identifica. Mas, subvertendo, a exposição global 
a essa dificuldade talvez possa ser o grande mote comum à união e identificação. Essa 
condição invoca a necessidade de comunicar para estabelecer trocas. Nessa busca pode 
dar-se a oportunidade de voltar a reconhecer como se vive na pele do outro e, assim, 
redimensionar problemas.  
  

Libertação do espartilho da identidade e da clausura do centro  

O organicismo está para a cidade genérica, como a historicismo para a cidade centralizada. 
A genérica, a cidade sem história, parece ser a matéria do continuamente disponível, livre 
do espartilho da identidade. 39

As ruas da cidade genérica estão à espera de um “nós”. Estão à espera de uma história 
de conjunto, do projecto comum indispensável à sociabilidade humana. A rua morreu. 
Essa descoberta coincide com as frenéticas tentativas da sua ressurreição.40

A liberdade é um acordo comum que surge da identidade genérica que se produz ao 
simplificar, ou até mesmo ao desmistificar a identidade da cidade. Ao acolher não obriga 
a, sobre ela, formar opinião ou retirar conclusões. Pode ignorar-se. Tal vivência livre abre 
o caminho à anomia: a falta de objectivos concretos, de regras de jogo e a perda de 
identidade. Ao descrever os sintomas enumera-se o que é simultaneamente pretensão 
e consequência da realidade social que estas cidades criam em si.   

A dificuldade está em perceber com clareza até que ponto a libertação não é, afinal, um 
cul-de-sac. Por isso, parece haver na cidade genérica um texto indecifrável a alguns, 
cheio de entrelinhas para outros. No campo das possibilidades infinitas parece criar-se 
um novo analfabetismo, uma nova cegueira. Querem que se julgue saber, e querem 
saber o que  se julga saber como certo, para, com esses dados, encontrar formas de 
ocultar o que não desejam que todos saibam. Esta é a descrição de cidade genérica de 
Rem Koolhaas, que aos poucos se aproxima da descrição de um ambiente manipulador 
e conspirador. 

A falta de clareza disfarça-se sobre a forma de nuvem de possibilidades que desconcentra e 
faz esquecer o human agreement.41 Nesse lugar da promessa, perde-se o foco do projecto 
comum, e da razão de ser em sociedade. 

38 KOOLHAAS, Op. Cit., p.35
39 Idem, p.35
40 Idem, p.43
41 KAHN, Louis. “The Room, the Street and the Human Agreement (1971)”. Op. Cit.
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O pacifismo e paciência estão implícitos no “discurso” da cidade Genérica. Bem como a 
rebeldia e a concisão sobre a compreensão da sociologia como demagogia. Estas últimas, são 
as entrelinhas subentendidas do arquitecto holandês sobre a cidade de infinitas contradições, 
que, na mesma proporção, tornam infinita a sua riqueza.   

  
Pessoas em trânsito

Dos assentamentos nasce a cidade genérica “... sempre fundada por pessoas em trânsito, 
determinadas a seguir adiante. Isto explica a insustentabilidade das suas fundações.”42 A 
cidade genérica concilia o primitivo e o futurista. Reúne os instintos que são mais naturais 
ao Homem, tal como a sua natural sede de progresso.43

Num mundo de cidadãos em trânsito, a cidade histórica precisa de uma cidade genérica, 
ou pelo menos de parte dela, para sobreviver. Porque à antiga estação de comboios 
só se fazem chegar os habitués. Porque o novo autocarro shutlle é o meio de primeiro 
contacto com a cidade. Resta aos aeroportos fazer a diferenciação entre cidades, uma 
vez que este é por vezes o único espaço de contacto com “cidade x”, enquanto se 
busca chegar a “cidade y”.   
   
Tropicalismo

Para Rem Koolhas a capa de educação, cidadania e adequação destas cidades é tão fina 
que a qualquer momento um se pode encontrar em imanente assalto de selvajaria. Essa 
possibilidade, em forma de aviso ou pura questão de gosto, tenta assumir-se na vegetação 
ao jeito tropical que essas cidades zelam manter.44 A promessa de “organicidade” é o mito 
mais poderoso dessa cidade “imoral”45, que quer iludir confiança ao mesmo tempo que 
desprotege e lança no vazio. 

A melhor definição do modo de vida desta cidade é  “estilo livre”46. Tudo coexiste 
graças à flexibilidade como chave para a relação entre estradas, natureza e edifícios. Se 
estes são um grande incomodo na cidade Tradicional, na Genérica, as plataformas, as 
pontes, os tuneis são celebrados no momento em que deles se disfruta. Como nem 
sempre se usufruem deles, cobrem-se com delicada camada de vegetação que serve de 
véu ao pecado, aos olhos da antiga cidade. 

O que parece mais chocante na cidade Genérica, segundo Rem Koolhaas, é que nela 
o planeamento é inútil. Ele existe, mas é secundarizado quando se reconhece que não 
existem formas efectivas de controlo ou previsão do envelhecimento. É uma “selvajaria” 
onde tudo morre ou floresce de modo imprevisível. Sabe-se apenas que acontecerá.  

42 KOOLHAAS, Op.cit., p.41
43 Idem., p.42 
44 “A sua exuberância imoral compensa outras fraquezas da Cidade Genérica.” Idem., p.43
45 Idem., p.43 
46 Idem., p.45
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Redundante abandono

Como um esboço47, ausente de compromisso, traça-se uma intenção nublosa que 
nunca chega ao detalhe. A cidade genérica não se passa a limpo, não se melhora ou 
se refaz. Abandona-se. Não tem espaço nem tempo para olhar para trás. Ela própria o 
defende, porque, mais que não fosse, logo esqueceria a frustração do abandono pela 
permanente amnésia que vive ao evaporar-se. Nunca deixa um rasto para o qual possa 
lançar o olhar.  Nela valoriza-se o redundante, o banal, o que tem prazo rápido.   

Na cidade genérica é mais licito que em qualquer outra cidade, a venda de sonhos, a 
indução ao desejo. Qualquer incoerência, aos olhos do conservadorismo, é ridicularizada 
aos olhos do amoralismo. Valida-se em nome do prazer do agora, pois talvez o seu intuito 
seja destruir a barreira entre o sonho e a realidade. 

A cidade com prazos de validade, é no fundo, a cidade coerente com tudo aquilo que 
preenche a vida material de hoje. Se antes era um campo imparcial à diferença entre 
materialidade e espiritualidade na vida de cada homem, hoje reforça a tendência de 
concentrar os valores do Homem na matéria, fatalmente efémera. 

(...) a cidade genérica está a debilitar todas as estruturas que no passado levar-
am a que algo se consolidasse.48 

  
Os limites

A materialidade da “a-historicidade” é frágil. A fachada é, mais do que nunca, uma pele, 
onde a cola e o silicone triunfam sobre qualquer dado adquirido do domínio da física 
dos materiais. Como tudo o resto na Cidade Genérica, a sua arquitectura é o resistente 
tornado maleável, uma epidemia do flexível causada não pela aplicação dos princípios, 
mas sim pela aplicação sistemática do que não tem princípios. 49

À pele acrescentamos no interior o elevador e sobretudo o ar-condicionado, que juntos 
permitem vencer todos os limites. Não é claro se, graças a eles, a cidade genérica se 
está a desenvolver ao limite ou se se está a subdesenvolver no limite. É um jogo de 
palavras digno de reflexão que incute Rem Koolhaas.  

Se se for capazes de ver beleza na velocidade e ritmo, então os edifícios da cidade genérica 
são belos e incríveis. Caso contrário, são apenas entediantes. São criados por arquitectos 
que se julgam modestos por aceitar a tarefa de ficar longe das utopias, ainda que pressintam 
que algo vai mal na arquitectura – ... foram branqueados nas universidades ... com a elite 
bem paga da outra profissão “oficial. 50 Nesta prespectiva, a sociedade parece ter interesse 

47 A Cidade Genérica, como um esboço que nunca acaba, não é melhorada, antes abandonada. – KOOLHAAS, 
Op.cit., p .63
48 Idem, p. 49
49 Idem., p. 58
50 Idem, p. 57
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em formar profissionais acríticos às cidades genéricas, no lugar de profissionais capazes 
de pensar com a ferramenta adquirida. Como resultado desse “não-pensar”, todos os 
edifícios do espaço contemporâneo ficam, genericamente, dependentes da “industria da 
parede-cortina“.51

A dificuldade é perceber se se trata de incompetência ou imaginação dos profissionais 
formados a toda a velocidade. 52 A ironia é que desse modo a Cidade Genérica alcança 
o seu ponto mais subversivo, mais ideológico; eleva a mediocridade a um nível superior 
(...). 53 Rem Koolhaas descreve-nos a Cidade Genérica como paraíso de inconsciência, 
que recorda a Coney Island de Dellirious New York, agora com metáforas 
do dia-a-a-dia, e em qualquer parte do globo. 
  

(...) um déjà vu que nunca acaba 54   

Como na Cidade Genérica não há história, o que move esta cidade são as recordações 
das recordações. Tal como as redes sociais que criam uma nostalgia de um antigamente  
passado ontem, ou do mesmo dia há um ano atrás, num movimento de regresso tão 
infinito quanto os nossos actos finitos. Teme-se que ao celebrar o que não tem conteúdo 
de festividade, se perca a capacidade de filtrar. 
  

Tédio variado 55   

(Como pode o tédio ser variado, se a variedade por si só não pode ser entediante?) A 
cidade genérica sempre tão variada, torna essa antiga condição de supressa em algo banal. 
O desafio está em tomar a repetição da condição surpreendente em algo continuamente 
estimulante e audaz. Mas, um erro já foi cometido ao escrever a palavra “continuamente”.  
  
Koolhaas parece descrever a cidade contemporânea como lugar da desorientação men-
tal, digna de um filme-relato dessa ratoeira psicológica. Porém, ainda que contraditória, 
pretende-se perseguir a linha de pensamento da “continua” riqueza que esta cidade está 
disposta a oferecer.  
 

51 Idem, Ibidem.
52 Idem, p. 58
53 Idem, p. 58, 59
54 Idem, p. 52
55 Idem, p. 60
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01.3 A casa é escola: 
       
Depois da cidade, interpreta-se a casa como a peça do espaço arquitectónico que possui a 
capacidade de articular o público e o privado, a dimensão social e pessoal que cabe a cada ser 
humano. Uma casa não se mede em metros quadrados. Mede-se em função do 
espaço-tempo, onde o que existe e se contabiliza é sobretudo a capacidade de criar um 
ambiente de partilha, de aprendizado humano em família ou noutras formas de ser em grupo. 

No espaço contemporâneo cada vez mais tecnológico, a casa aproxima-se de novo à 
ideia de lugar que reúne vida pessoal e vida profissional. Este facto não deveria justificar 
a perda irremediável da casa como lugar interior sem contaminação com o público a 
que o trabalho se associa. 

As possibilidades tecnológicas de hoje podem inaugurar novos programas e combi-
nações espaciais. No texto “The Room, the Streat and the Human Agreement”, Louis 
Kahn descreve a tecnologia como inspiração, meio de onde extrair as imagens do novo 
mundo.56 Para Kahn a tecnologia seria a nova razão de ser das cidades, fazendo-as 
evoluir da primaria necessidade de criar entidades – ainda que a necessidade de acordo 
se mantenha natural e humanamente presente entre as ruas e as casas dessa ideia de 
“ser” conjunto que representa a cidade.  

New spaces will come only from a new sense of human agreement which will 
affirm a promise of a way of life and will reveal new availabilities and point to 
human support for their establishment. It is not enough just to solve the problem. 
To imbue the spaces with new found self-quality is a different question entirely. 
Solution is a “how” design problem, the realization of “what”preceeds it.57

 
Onde está o tempo doméstico,58

(se na casa somente se dorme e aquecem refeições) ?

Esta questão apresenta um indício de alterações a fazer à casa que actualmente se vive como 
sitio onde dormir e estar ao fim de semana. Faz sentido pensar em usos mais heterogéneos 
que possibilitem as novas actividades de hoje, tal como volta a ser necessário pensar espaço 
para o trabalho dentro de casa. Não é o fim da domesticidade, é pelo contrário, o seu enri-
quecimento no que a faz espaço lúdico e escola de vida. 
  

A casa deve planear-se como um lugar espaço temporal de escola de vida, 
como um lugar de maduração e convivência, o qual só é possível quando dis-
frutamos de estar nela, (...).59 

56 KAHN, Louis. “The Room, the Street and the Human Agreement (1971)”. Op. Cit.  
57 Idem. 
58 AGUILAR, B., FERRER, E., LÓPEZ, A., MARTÍNEZ, Á., MONTERO, F., NAVARRO, J., ORTIZ, J., TRILLO, 
J. Op. Cit., Tomo 5.2, p. 75
59 Idem, bidem.  
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A casa disponível (1), adaptável (2), multifunções (3) participa do processo de con-
strução do “eu”, do “nós” com os outros e dos outros quando crianças. A casa, ou 
qualquer espaço dotado destas três qualidades flexíveis pode inspirar a uma sociedade 
melhor, na medida em que materializa um atitude de tolerância, de convívio físico de 
entidades e necessidades diferentes. Trata-se de um desenvolvimento que começa no 
interior, para logo depois se manifestar no exterior.  

1 Disponível: pressupõem a existência de um tempo não classificado e de livre 
ocupação, previsto em espaços dedicados ao imprevisível, sem função especifica, sem 
utilidade imediata. 60 

2 Adaptável: Desde Adolf Loos, Le Corbusier, Charles and Ray Eames, que a 
arquitectura tende a “perder peso”, abandonando a inquestionável eternidade, 
questionando a efemeridade. Conceito e materialidade andam de mãos dadas: um 
obedece ao outro, especialmente quando o que se deseja é um espaço maleável, 
capaz de “mutar” em mais ou menos tempo, com mais ou menos frequência. – Tudo 
se deveria prever, mas o inesperado é fascinante. 61 

3 Multifuncional: Pressupõem a assimilação garantida do que é fundamental, onde os 
desperdícios são reduzidos e dessa operação de síntese resultam tempo e espaço para 
novas acções. Mais ou menos densa, construída, ou flexível, a criação de um ambiente 
multifuncional nos dias de hoje deve conter como objectivo responder a três necessidades 
básicas do habitar doméstico: espaço, equipamento e armazenamento. 

60 Idem, Tomo 5.2, p. 76
61 Idem., Tomo 1, p. 47

37. 1 “Empty round table”, 
Casa Eranos.
37. 2 Casa Eranos. 
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O interesse não reside na originalidade da Casa. Este existe na medida em que o projecto 
se aproxima das capacidades e ferramentas pessoais (a memória, a experiência corporal, o 
conhecimento tecnológico) e, por esse motivo é mais facilmente compreendido e assimilado 
pelo pensamento humano, tornando-se mais “comum”.62

Os arquitectos modernos jogaram continuamente com aquilo que é diferente 
no nosso tempo. Chegaram até ao ponto de perder contacto com o que não 
é diferente, se não sempre e especialmente o mesmo.63 

Espaço, equipamento e armazenamento:

Três matérias que se entendem como os componentes de critério intemporal, tal como os 
interpretam em Viviendas experimentales:

...No importa el grado técnico de desarrollo alcanzado, ni la singularidad de los pro-
gramas funcionales, el espacio doméstico estará siempre conformado por estas tres 
materias que se combinarán en proporciones diferentes para adecuarse a diferentes 
solicitudes históricas de su desarrollo.64

 
Na casa do último século a arrumação tomou o lugar do espaço, e o equipamento nem 
sempre seguiu as tendências. O acto de armazenar tornou-se um vício que deu origem 
ao colecionismo, e à casa como seu recipiente. Na investigação levada a cabo admitem 
acreditar que será o equipamento a chave para devolver à casa o espaço livre perdido 
para a arrumação.65

Na falta de espaço-tempo, o equipamento é o caminho para encontrar o equilíbrio 
entre o jogo e o trabalho. Hoje a casa deve contar com dois tipos genéricos de espaços: 
os perfeitamente delimitados em suas funções e aqueles onde a liberdade impera. Este é o 
desafio da casa e de todo o espaço humano do século XXI onde as tecnologias permitem 
poder fazer tudo onde quer que seja.  

Aos cuidados do corpo, junta-se o cuidado da mente, a possibilidade de adaptar sem 
grandes transtornos, a sustentabilidade económica e ambiental e os valores da paisagem 
e da cultura. Alcança-se a síntese dos critérios de resposta da casa, e no geral do espaço 
construído, de hoje.

62 AGUILAR, B., FERRER, E., LÓPEZ, A., MARTÍNEZ, Á., MONTERO, F., NAVARRO, J., ORTIZ, J., TRILLO, 
J. Op. Cit., Tomo 1, p.21
63 VAN EYCK, Aldo. “Encuentro de Oterloo”. in La disolución de la Estancia, Madrid: Editorial Rueda 2005, p. 176
64 AGUILAR, B., FERRER, E., LÓPEZ, A., MARTÍNEZ, Á., MONTERO, F., NAVARRO, J., ORTIZ, J., TRILLO, J. 
Op. Cit., Tomo 7, p.15
65 Idem., p.15 

anapinheiro
Realce

anapinheiro
Realce

anapinheiro
Realce

anapinheiro
Realce

anapinheiro
Realce

anapinheiro
Realce

anapinheiro
Realce

anapinheiro
Nota
de que já a lina falava!



39

01. 4  A Casa: imagem de hospitalidade

*

Entendemos que no espaço existem estruturas que permitem renascer, inventar o 
necessário aos momentos regeneradores, imaginar alternativas, ver, mas também observar 
com minúcia, e acreditar dentro desse mesmo lugar. Torna-se então necessário criar um 
lugar que possa ser livre e, ainda assim, que seja familiar, talvez possivel de se recordar ao 

chegar.  – La clef, c’est regarder...regarder, observer, voir, imaginer, inventer, créer. 
Le Corbusier

Esse lugar descrito não se restringe à contemplação e uso de um só sentido (visão). Ele convida 
a usar o chão, a encostar-se a uma parede, a fotografar uma sombra, a ligar o radio, a disfrutar 
da companhia de um gato, da presença de uma criança, sem medo de que tudo se dissolva 

na memória, ou se destrua com o tempo. Nele é possível entrar ou sair para sentir o vento na 
cara, o sol na pele, as sombras da lua, o cheiro da chuva ou do fumo dos carros. No fundo, um 

espaço terapêutico que nos ajuda a ser conscientes da realidade que quisermos. Nele o 
controlo do exterior desde o interior torna-o um espaço de profundo conforto. Um lugar 
onde, quem se quiser desconectar do exterior terá de o fazer de forma consciente até ao 

interior não físico. E, por isso, um desconectar mais efectivo. 

*

Mas, e se um não quiser ouvir? 
E se um não quiser reconhecer que lá fora chove? 39. 1 Livre apropriação do “espaço 

janela”, Paris, França, 2014
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E se um não quiser a luz do Sol? 
E por um dia não quiser ver as flores da vizinha?  

Nesse dia, nesse mesmo espaço, tem de ser possível a capacidade de transformação. 
Nele tem de existir a possibilidade de ser o que o Homem precisa. A adversidade da 
situação imprevista põe-no à prova, e aí reconhece-se se trata ou não de um espaço 
estanque. Como um dia fizeram Alison e Peter Smithson no Upper Lawn, ao criar um 
espaço disponível para mudar com as necessidades da família, mas também provocar a 
mudança consoante a sensibilidade de quem o vive. Ou como Lina na Casa de Vidro,
um espaço que reúne, um salão à espera e não uma sala de espera. Le Corbusier 
chamava-lhes “obects a reáction poetique”, e a emoção que provocavam no espectador 
chamava-a... arquitectura (...). 66 Porém:

Le Corbusier (...) queria oferecer ao cliente e seus convidados, no meio da 
cidade, a sensação de um transatlântico no oceano. O propósito passaria 
por oferecer a estranha sensação de repouso e despreocupação de vistas 
longínquas e confundidas: tudo sobre um ciclo de formas que a um somente 
lhe ocorrem as memorias da cobertura de um cruzeiro. (...) a raridade desta 
elaborada experiência sugere uma prática surrealista.67 

Segundo o autor, Le Corbusier sugere um espaço exactamente contrário do espaço 
descrito, anteriormente, como pretendido - sem ordenações. Sugere uma arquitectura 
que provoca e, ainda que seja uma ilusão, uma arquitectura que impõem algo. Nestas 
palavras parece que Le Corbusier não procura criar um espaço que permita ao usuário 
decidir como viver, antes mostrar como viver. 

Há outros modos de pensar o espaço diferentes das concepções de Le Corbusier. É 
possível a construção de um suporte que permita viver melhor em determinado lugar, 
protegido e limpo, que não tanto um “contenedor” que omite a localização no mundo. 
Antes, falava-se de lugares que aceitam não ser “estrela”, que aceitam melhorar o que já 
existe, e dessa forma inaugurar o novo. Mais do que uma alteração física do espaço, o 
que constroem é a estrutura necessária à alteração do estado de consciência sobre esse 
mesmo espaço.68   

A modernidade aspirava modificar o conceito e a realidade do espaço do-
mestico (...) se por um lado a ideia da planta livre originava uma interessante 
oportunidade para representar o espaço da casa, é muito importante consider-
ar também o campo de possibilidades que Le Corbusier abriu a partir de uma 
indagação continua sobre a relação entre o espaço e o olhar.69 

66 MORALES, José. La disolución de la Estancia, Madrid: Editorial Rueda 2005, p. 15 
67 TZONIS, Alexander. Le Corbusier. The poetics of machine and methaphor (2001). in La disolución de la 
Estancia, Op. Cit., p.121-122 
68 MORALES, Op.cit., p.19
69 Idem, p.22
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José Morales reconhece o espaço de Le Corbusier como inauguração de possibilidades 
– o que à partida não é assim tão claro. Isto, porque se reconhece que o arquitecto por 
vezes abusa do seu “poder” quando, com boas intenções, quase insinua que as demais 
pessoas não sabem como viver melhor. Talvez o problema esteja na comunicação e 
divulgação equivocada desses novos modos de viver. Por isso muitos arquitectos se 
interessaram em perceber como chegar ao Homem. Lina Bo Bardi, Alison and Peter 
Smithson, Aldo Van Eyck, são alguns deles.  

Quem vive sabe, mesmo sem saber que sabe. Assim é que os senhores sabem 
mais do que imaginam e estão fingindo de sonsos. Também sei das coisas por 
estar vivendo.70 

70 LISPECTOR, Clarice. La Hora de la Estrella. Madrid, Siruela 2000, p.22 - Escritora contemporânea de 
Lina, usada neste trabalho para entender o contexto Paulista nas décadas de 50 e 60.  

41. 1 Solar Pavilion – The first 
kitchen bench recycled as 
play-house – Wiltshire, Inglaterra, 
Alison and Peter Smithson,
Junho, 1970
41. 2 Casa de Vidro – sala de 
estar – São Paulo, Brasil, Lina 
Bo Bardi, 1951 
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01.4. 1 Criar o cotidiano; 

“Por fim”, é o espaço construído, seja uma habitação ou edifício público, que possibilita a 
experiência do dia-a-dia numa cidade. Numa casa, o que existe e se contabiliza é, so-
bretudo, a capacidade de criar um ambiente de partilha, uma escola de vida, mais que o 
conceito ou beleza da matéria. 

A arquitectura exterior parece ter interessado aos arquitectos vanguardistas 
graças à arquitectura interior. Como se uma casa devesse ser concebida para 
o prazer dos olhos, mais do que para o bem-estar dos habitantes. Se o lirismo 
pode dar asas ao jogo de massas equilibradas na luz do dia, o interior deve 
responder às necessidades do Homem e às exigências da vida individual e 
permitir o repouso e a intimidade. A teoria não basta à vida e não responde a 
todas as necessidades.71

Antes de Lina Bo Bardi, Alison and Peter Smithson ou Aldo Van Eyck, foi Eileen Gray, (mais 
proxima de Le Corbusier das décadas de 20) quem abordou a “interioridade” de que se faz 
uma casa. Posteriormente, no trabalho dos casais Eames e Smithson encontram-se também 
indícios de como o ambiente mental implícito ao que se considera “casa” se faz de 
elementos e cenários específicos – O mobiliário quase corpóreo constrói o ambiente 
doméstico. O conteúdo da casa completa e confere o “ambiente mental”.  

O passo dado pelos Eames é transcendental e transforma a fórmula de viver 
de acordo com os signos estéticos, pela ocupação do espaço doméstico. Por 
isso a Eames House não é atractiva arquitectonicamente falando; mostra só o 
jogo de habitar. Expõem e precede algo que Alison e Peter Smithson definem 
como “os indícios do habitar”.72 

Um pouco à semelhança do que acontece na sala de estar da Casa de Vidro de Lina 
Bo Bardi, neste conceito de “casa” supõem-se um espaço dedicado ao colecionismo 
dos rastos do dia-a-dia, cujos os objectos são sinais inequívocos da vida, dos interess-
es e rotinas dos seus usuários. O verbo habitar é praticado pelo usuário e só através 
dele, nos seus rastos, se pode explicar. Alison e Peter Smithson explicam o sentido do 
verbo habitar através do usuário, tal como os Eames, 73 – ou como Lina. Os objectos 
do cotidiano são símbolos, são como “piscadelas de olho” à memória que configuram o 
ambiente que faz “casa”.    

A casa como acto de defesa, interioridade, privacidade e domesticidade reflecte-se na 
Eames House. É um espaço que resume o cotidiano e todos os fenómenos que dão 
razão à ideia de habitar a estancia apartada dos Eames – ... convidará a seguir uma linha 
de construção do espaço domestico como um “mundo à aparte” e também, porque 

71 GRAY, E.; BADOVICI, “Maison en bord de Mer (1929)”. in La disolución de la Estancia, Op. Cit., P. 24
72 MORALES, Op.cit., p.160
73 Idem, p.163
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não, defensivo e camuflado 74 – capaz de se inaugurar em qualquer parte com desenhos 
e objectos reconhecidos universalmente.  

Quando o mobiliário não se coloca em direcção ao exterior, começa a existir uma segunda 
paisagem a contemplar – o interior da casa. Como acontece na Eames house como percursos 
demarcados com almofadas sobre o chão. Esta tendência de configuração espacial adoptada 
por Charles Eames estima-se que surja do trabalho desenvolvido com o cenógrafo Billy Wilder, 
com o qual diz ter aprendido mais sobre desenho do que com arquitectos.

74 Idem, Ibidem.

43. 1 Casa de Vidro – sala de 
estar – São Paulo, Brasil, Lina 
Bo Bardi, 1951
43. 2 Eames House – O cenário 
a contemplar constrói-se no 
interior da casa. Loa Angeles, 
Estados Unidos, Ray and Charles 
Eames, 1949
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01.4. 2 Signos de ocupação 75

… a arquitectura pode substiruir-se mas os nossos pertences não.76 

75 MORALES, Op.cit., p. 170 
76 GROPIUS, Walter in Viviendas Experimentales, Manual de Proyecto, Op. Cit., Tomo 7, p. 77 
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Como referido, os ocupantes são quem prova a existência de um lugar pelos vestígios 
do seu habitar. São evidência indispensável à compreensão da arquitectura como um 
todo, feito do espaço e do Homem para os Smithson (e como para Lina Bo Bardi).  

Restos de arquitecturas preexistentes;

Objectos; 

Fenómenos climáticos;

Usos e alterações ao espaço doméstico;

... são o tipo de elementos que se convocam para a compreensão dos Signos de 
ocupação de Alison e Peter Smithson. Segundo Josep Morales77 o texto “Signos de 
ocupação” é a tradução de um novo modo de habitar que os Smithson descobrem nos 
Eames, e que denota o entendimento similar de “casa” para ambos os casais. 

A casa ideal é aquela na qual um a pode fazer sua sem alterar nada. Fazer dela 
sua de maneira habitual, isto é, dentro dos limites da moda do momento e 
sem sentir pressão por comunicar a trivial singularidade de cada um, ou por 
acomodar-se de maneira absurda.78

Parece-nos oportuno um paralelismo entre os signos de ocupação e os objectos 
comuns que se vêm na comparação entre o recheio de uma casa inglesa e uma casa 
indiana no livro Casa Collage. 79 O paralelismo é usado para falar da domesticidade que 
o Homem é capaz de atribuir aos bens de consumo que se suponham ditar o fim à vida 
espontânea. Vencido o medo da industrialização, os objectos da vida moderna são hoje 
um código a todos “familiar”. Pode não haver uma concepção exclusiva da imagem ex-
terior de uma casa, ou dos seus processos de construção. Mas no que a preenche, pela 
corporalidade das formas ou pela adequação à escala humana, existe uma linguagem 
comum a qualquer casa. Um modo de comunicar que se faz de objectos no lugar de 
palavras.  

77 MORALES, Op.cit., p. 170 - 197
78 SMITHSON, Alisson and Peter. Cambiando el arte de habitar. in La disolución de la Estancia, Op. Cit., p.164 
79 MONTEYS, Xavier. Casa Collage. in Viviendas Experimentales, Manual de Proyecto, Op. Cit., Tomo 7, p. 76, 77

44. 1 Retrado dos bens de uma 
familia de Londres, Inglaterra. 
44. 2 Retrato dos bens de uma 
familia de La Havana, Cuba.
45. 1 Uper Lawn, Solar Pavillion 
– registo da mesa de pequeno al-
moço para o diário de Uper Lawn 
–  Wiltshire, Inglaterra, Alison And 
Peter Smithson 1959-62
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Pensar que a casa se gera pelo que a ocupa, alimenta a ideia de liberdade de espaço 
onde a qualidade não depende da excepcionalidade da paisagem, ou até mesmo da 
existência de um exterior. A domesticidade, ou “a qualidade vivente” é passível de ser 
criada por qualquer usuário que ouse compor e imaginar a própria “imagem de casa”, 
fazendo uso do que tiver ao seu dispor, animando o ambiente do dia-a-dia, tornando 
o banal num símbolo de celebração. “O importante é a capacidade para animar em 
qualquer lugar o espaço doméstico ou de trabalho”80 

Através dos objectos da Casa Eames, Alison e Peter Smithson encontram na banalidade 
uma relação entre o espaço arquitectónico e o ambiente doméstico que lhes serviu 
de mote para projecto.81 A disparidade dos momentos e dos objectos unifica e cria o 
vínculo de pertença à aleatoriedade da vida cotidiana, à qual a arquitectura pode criar o 
espaço de “casa”.

...estudar algumas casas dos Smithson é encontrar uma interpretação do 
espaço doméstico vinculado a uma ideia de cotidiano na qual se encontram a 
memoria e o transcorrer humano, a sobreposição de fenómenos, sejam estes 
naturais ou humanos, assim como transformações. Pensar a casa para eles é ir 
à busca dessa convocatória e de suas circunstâncias.82 

Upper Lawn e Axel Bruchauser House são como dispositivos de registo da estabili-
dade cíclica do doméstico. São “calendários” onde o tempo não é entendido como 
reencontro nem como memória, se não como acontecimento que explica o objectivo 
do projecto. Recorrer ao corpo, ao seu rasto, ao tempo como uma acção continua, e 
por tanto mais vinculada ao que ocorrerá do que ao que ocorreu, propõem uma ideia 
de espaço doméstico que cede o discurso da continuidade. (...) o usual e o diário são 
entendidos como razão do projecto. 83  

80 MORALES, Op.cit., p.167 
81 Idem, p.190
82 Idem, p.171
83 Idem, p.174
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Os rastos são como marcas da “bolha” de existência dos ocupantes. Tal prova de vida 
é tida em conta na construção da “janela de estar” que desenham para a casa de Axel 
Bruchauser e seu gato. Os ocupantes ... pensavam que não disfrutavam suficientemente 
da casa, da beleza do bosque sobre o rio Weser, pelas palavras da própria Alison. 84 O 
projecto da casa toma-se sobre o desenvolvimento espontâneo que congela e reproduz 
a acção de sentar-se ao sol, acercar-se a um momento, um instante da realidade em 
transformação continua da pessoa mas também do entorno. Deter um momento, em 
desenho, a actividade deste pavilhão é aludir a outros instantes. 85 

A experiência e a marca do tempo como prova e entendimento do espaço (domésti-
co) contemporâneo é claramente trabalhada na instalação This is Tomorrow, Patio and 
Pavilion (1956) – (...) sobretudo no que se refere à relação entre o habitar e a memória 
(...) apresentam um tempo paralisado, congelado, imóvel (...) no qual se acumulam de 
forma fragmentada e inconexa os acontecimentos e seus vestígios cotidianos, contados 
não através de uma memória teológica, mas antes na acumulação de circunstâncias 
reunidas num momento. 86 

... trabalhamos sobre uma espécie de habitat simbólico, no qual se individualizaram, 
em formas diferentes, as necessidades humanas, a presença da natureza e dos 
animais, e os simbolos das paixões humanas fundamentais – para desenvolver e 
controlar, para estimular... em “patio and pavillion” situam-se objectos que são 
símbolos das casas que necessitamos... e neste sentido, (inspira-se) o trabalho 
arquitectónico de prover um espaço onde os indivíduos se possam realizar (...) 
encontrar-se num único acto, cheio das incoerências e aparentes irrelevâncias de 
cada momento, mas certamente cheio de vida.87 

84 SMITHSON, Alisson and Peter, “Memória do projecto Axel Bruchauser (Porch 1985-87)” in La disolución 
de la Estancia, Op. Cit., p. 173 
85 MORALES, Op.cit., p.174
86 Idem, p. 176
87 SMITHSON, Alisson and Peter. Cambiando el arte de habitar. in La disolución de la Estancia, Op. Cit., p. 178 

46. 1 Uper Lawn, Solar 
Pavillion – registo para o diário 
de Uper Lawn –  Wiltshire, 
Inglaterra, Alison And Peter 
Smithson 1959-62
47. 2 This is Tomorrow, Patio 
and Pavilion – caderno da 
exposição com registos de 
objectos “mundanos” – Alison 
and Peter Smithson 1956
47. 3 Axel Bruchauser House 
– janela de estar – Hessen, 
Alemanha, Alison And Peter 
Smithson 1986
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02 Constatar – o Habitar contemporêneo
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02 Constatar – o Habitar contemporâneo

Apoiados nos relatos de autores, quer arquitectos, quer “comuns” habitantes 
pretendemos reconhecer as consequências do último século no habitar das cidades de 
hoje. Estamos convictos de que entender o presente através do passado reduz o risco 
de criticar sem reconhecer o contexto, para assim, nos erros e avanços, “testar” um 
caminho mais seguro de pensar o futuro. 

Pretendemos conhecer as dificuldades que o território edificado coloca aos habitantes, 
para não depender de especulações e opiniões. Queremos reconhecer o que falta, 
entendeno o que motivou as opções passadas e a razão pela qual a insatisfação e 
inadaptação não motivam, hoje, novas soluções.

Durante o Movimento Moderno, o clima de pós-guerra inspirou a exposições sobre o 
mundo e o Homem novo que viriam. Eram notícias e previsões que davam a conhecer as 
mudanças e tendências que a humanidade iria seguir. A sociedade de 1925 provavelmente 
não estava preparada para as exposições de Kiesler ou Le Corbusier.88 O primeiro, em A 
Cidade no Espaço, recriava cenários teatrais de cidades onde os limites do “continente” 
arquitetónico eram dissolvidos. O segundo, no Pavillon de l’Esprit Nouveau, proponha a 
substituição da casa densamente decorada de objectos pela casa vazia.89 Ambos queriam 
provocar admiração pelo novo e essa foi (provavelmente) a estratégia que lhes garantiu a 
atenção do público. 

Entretanto, o Movimento Moderno viu-se forçado a pensar a casa de uma forma 
comprometida com a preocupação imanente de quantificar “mínimos” de espaço 
e de luz para dignificar a vida humana no pós-guerra. As exposições e congressos 
focaram-se sobretudo na salubridade, nas dimensões mínimas e no planeamento 
urbano que garantisse espaço para todos. A sobrevivência sobrepôs-se à “boa 
vivência”, ao conforto e à inovação, e podemos encontrar a repercursão desta 
prática até à contemporaneidade.

88 En el año 1925, la sociedad no estaba preparada para vivir la experiencia que proponían tres grandes 
arquitectos desde lugares y posiciones bien diferentes. El excéntrico Friedrich Kiesler desarrolla en la 
Exposition Internationale una estructura metálica con planos suspendidos de colores básicos que disuelven 
los pesados límites del contenedor arquitectónico. La exposición de Kiesler, “La ciudad en el espacio” de 
Austria, estaba basada en su experiencia teatral para crear escenografías innovadoras, como sus escenas 
estereoscópicas, y resulta ser una de las primeras y más brillante construcciones neoplásticas, según la 
autorizada opinión de Van Doesburg. – AGUILAR, B., FERRER, E., LÓPEZ, A., MARTÍNEZ, Á., MONTERO, F., 
NAVARRO, J., ORTIZ, J., TRILLO, J. Op. Cit., Tomo 7, p. 10 
89 El pabellón de L’Esprit Nouveau, proyectado por Le Corbusier (1887-1965) y Amédée Ozenfat (1886-
1966) sería la antítesis de la Exposición oficial: lo opuesto a las Arts Décoratifs. Le Corbusier proponía la 
sustitución de los espacios llenos de objetos de las casas de coleccionistas por el vacío, cualidad que distin-
guirá a la vivienda experimental moderna. Le Corbusier atendía sólo a la segunda parte del descriptor de la 
exposición, a las Industriels Modernes, proponiendo sus “máquinas para vivir”. Llevado por  su seguridad y 
confianza en el progreso afirmó: “Hoy mismo una cosa es segura, 1925 marca un decisivo punto de partida 
en la batalla entre lo viejo y lo nuevo. Después de 1925 los amantes de las antigüedades virtualmente 
habrán terminado sus vidas y el esfuerzo productivo industrial estará basado en lo nuevo”. Como indica el 
título del pabellón, el objetivo final era alterar la valoración de los ciudadanos, provocar la admiración por lo 
nuevo en lugar de la tradicional admiración por el pasado. – Idem, Tomo 7, p. 11
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Com a primeira grande guerra parece ter-se dissolvido o interesse de explorar novos 
modos de habitar e reciriar o ambiente doméstico com o propósito de inovar ou evoluir 
os traçados anteriores. A urgência de resposta ocupou o lugar das soluções estudadas 
com tempo e disponibilidade de meios; como nos explica Buckminster Fuller ao esclarecer 
que o facto de uma tampa de piano ser suficiente para boiar num naufrago, não significa 
que essa seja a solução ideal para o problema. O mesmo reparo se aplica às soluções 
habitacionais que num contexto preciso corresponderam à extrema necessidade de alojar, 
mas não são necessarimanete as mais adequadas, e que a sociedade não deveria. por isso, 
repercuti-las por simples hábito ou conformismo. 90

 
Da primeira metade do século XX são então poucos os projectos que dão continuidade à 
experimentação doméstica que se vinha a desenvolver no séc. XIX.91 As casas Tugendaht e 
Krefeld são dois dos exemplos que, provavelmente ainda sob influência do Arts and Crafts92, 
possuíam grandes áreas e exploravam diferentes modos de programar a vida e o conforto 
familiar.93 tal como as casas Usonianas de Frank Lloyd Wright, que explorareos mais à frente.

 

90 Me entusiasma la inventiva de la humanidad, tan extraordinaria y a veces oportuna. Si uno está en medio 
de un naufragio y todos los botes se han alejado, la tapa de un piano suficientemente boyante constituye un 
salvavidas fortuito. Pero ello no quiere decir que la mejor manera de diseñar un salvavidas sea en forma de 
tapa de piano. Me parece que nos estamos aferrando a demasiadas tapas de piano al aceptar los trazados 
fortuitos de ayer como los únicos medios para resolver determinado problema. – FULLER, Buckminster, 
“Manual operativo de la nave espacial  tierra, El  capitán  etéreo y  otros  escritos” in AGUILAR, B., FERRER, 
E., LÓPEZ, A., MARTÍNEZ, Á., MONTERO, F., NAVARRO, J., ORTIZ, J., TRILLO, J. Op. Cit., Tomo 6, p. 151
91 El proyecto del espacio doméstico interior se ha incorporado a la arquitectura hace muy poco tiempo. La 
arquitectura histórica atenta a los edificios singulares casi nunca se ocupó de las viviendas y cuando lo hizo, le 
interesó más como objeto urbano, como volumen externo y nunca como vacío interior. – Idem, Tomo 7 p. 26
92 Dada a implicação de Mies no movimento Arts and Crafts 
93 Idem, Tomo 7, p. 29 
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52. 1 Casa Tugendaht, Brno, 
República Checa, Mies Van der 
Rohe 1928-1930
52. 2 Casa Lange and Esters, 
Krefeld, Alemanha, Mies Van der 
Rohe 1927-1930 

Os confrontos militares que envolveram a Europa nos primeiros três quartos do séc. 
XX justificam que a arquitectura do Movimento Moderno se debruçasse sobretudo no 
problema da habitação, e explicam a “razão de ser” de tantos aprimoramentos a ser 
feitos nos modelos mais reconhecidos ainda na actualidade. Mesmo que as prioridades 
tenham mudado desde o último Team 10, o impacto dessa mudança de direcção não 
foi suficiente e hoje ainda parece oportuno falar de direito ao espaço comum, de convívio, 
de adpatação, de um habitar conjunto sem que seja em família, da necessidade acrescida 
de armazenar, ou de recreação e de ócio sem moeda de troca. Defender esse “humanis-
mo” é talvez um dos confrontos do séc. XXI. 

Os modos de vida arquitectados pelos grupos das décadas de 50 e 60 como Archigram, 
Super-estudio e outros viram reduzidas as suas oportunidades de sair do “papel”. Porém 
recuperar deles a irreverência e pragmatismo associados às possibilidades materiais 
de hoje trata-se de um projecto de revitalização e inovação na existência humana, um 
contributo da arquitectura na evolução social.  

Se a arquitectura histórica se ocupou mais dos edificios representativos do que 
da habitação,94 essa tendência inverteu-se no séc. XX ainda que forçada por um 
contexto extremo. Na actualidade a condição de habitar pode evoluir de um modo 
mais equilibrado se dos exemplos resultantes da preocupação por um espaço 
doméstico mais próximo ao Homem se concluirem “lições” que auxiliem o modo 
de conceber os “edificios singulares”95 da cidade como a casa de todos. Pensamos 
que, deste modo, podemos estar mais próximos do projecto “Construir o Comum”. 

94 El proyecto del espacio doméstico interior se ha incorporado a la arquitectura hace muy poco tiempo. La 
arquitectura histórica atenta a los edificios singulares casi nunca se ocupó de las viviendas y cuando lo hizo, le 
interesó más como objeto urbano, como volumen externo y nunca como vacío interior. – Idem, Tomo 7, p. 26
95  Idem, Ibidem. 
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02.1 Retratos da insatisfação comum - motes para repensar o Habitar;

02.1.1 Perdas simultâneas: espaço e tempo

O espaço contemporâneo ocidental não tem a mesma necessidade de construir que as 
duas grandes guerras suscitaram no século passado. Porém, podemos estar equivocados 
ao julgar que há uma falta de “pedidos” à arquitectura actual. Existem outros problemas e 
dificuldades, que, à parte das anomalias construticvas, se expressam na falta de conexão 
com os modos de vida contemporâneos. 

As exposições sobre o habitar como as do Movimento Moderno não têm o destaque 
de antes. Parecem desnecessárias numa sociedade onde impera o comércio da casa 
Ikea, ou onde a televisão, o computador e o telemóvel diariamente informam sobre as 
tendências do novo mundo. Mas é justamente a banalização que justifica a urgência em 
falar do habitar de hoje, tal como ocorreu há quase cem anos. 

Os modelos de habitação desenvolvidos no séc. XX pressistem até aos dias de hoje. É 
dificil alterar este quadro conservador, pois quem constrói fundamenta essa insistência 
numa suposta preferência geral. Por outro lado, quem não pode construir a sua própria 
habitação, conforma-se com os antigos modelos que continuam vigentes. Os arquitectos 
ficam no meio destas duas realidades, sem conseguir mediar uma resposta.96

Um sinal inequívoco deste conformismo reside no facto do modelo actual de casa parecer 
visar a família biparental com dois filhos. E este é um dos dez tipos possíveis, segundo a 
investigação Cien Modelos de Viviendas Experimentales.97 Com pelo menos dez 
possibilidades é legitimo interrogar a insistência num mesmo modelo, pois que todos 
conhecemos casas “convencionais” que abrigam estudantes e trabalhadores, amigos, outras 
vezes nem tão íntimos, ainda que inadaptadas a esses propósitos. Desses exemplos é 
possível prever uma lista de atividades incomodas de se fazer numa casa onde não existe 
vínculo afetivo entre os seus membros. Facilmente se conclui que há ajustes acústicos 
a fazer, não só entre casas, mas também dentro da própria casa, e que “dividir” a casa 
de banho pela casa seria mais eficiente que ter uma só completa não compartimentada, 
como podemos observar na Case Study House n.º1 (fig,,,).  

96 Seguimos construyendo viviendas con la misma tipología y requerimientos funcionales que se hacía a principios 
del XX. Es decir, llevamos repitiendo los mismos modelos un siglo completo, y los distintos agentes implicados en 
este proceso, buscan justificaciones fuera de sus filas. Los promotores públicos o privados argumentan que eso es 
lo que demanda la sociedad. Los clientes o usuarios tienen que conformarse con lo que el mercado les oferta, sin 
que nadie les haya preguntado sus preferencias. Los arquitectos están atrapados entre las diversas normativas ultra 
conservadoras que confluyen en los proyectos de vivienda protegida, y las limitaciones presupuestarias que se les 
asignan a estas actuaciones. Por otra parte, la gran especulación sobre el suelo ha encarecido hasta límites insospech-
ables, el precio de la vivienda. Todo esto ha provocado un atasco lamentable en la producción de vivienda, acorde 
con las necesidades de los usuarios actuales. – AGUILAR, B., FERRER, E., LÓPEZ, A., MARTÍNEZ, Á., MONTERO, 
F., NAVARRO, J., ORTIZ, J., TRILLO, J. Op. Cit., Tomo 8, p. 10 
97 Idem, Tomo 8 p. 16
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55. 1 CSH n.º 1, Julius Ralph 
Davidson; Ni que una ducha y 
un lavabo estén juntos, porque 
además de no poder usarse 
simultáneamente por dos 
personas, una sola, usa uno o el 
otro. Este recurso de 
concentración de todos los 
aparatos de aseo, parece 
venir más de la necesidad de 
anular recorridos de líneas de 
instalaciones de abastecimiento 
de agua y desagüe, que de la 
optimización de los usos en sí, 
por tanto, si la flexibilidad del 
trazado de las mismas, 
permitiera la dispersión, la casa 
podría empezar a pensarse de 
otra manera. 98

                                     98

 

Poderiamos de pronto propor soluções de isolamento acustico entre os quartos, como 
células altamente isoladas, paredes revestidas, portas especializadas; casas de banho mín-
imas e individuais, bem como mais espaços de confecção de alimentos. Porém, esse
modo de resposta não reflecte a capacidade inventiva da arquitectura. Seria um 
contributo para o empobrecimento espacial e para a continua criação de dispositivos 
mais maquinadores da vida humana, sem partilha ou tempos simultâneos.99

Graças às tecnologias os caminhos a encurtar e a distâncias a anular aumentaram. As 
novas possibilidades obrigam os arquitectos a estar atentos à forma como os habitantes 
se vão ajustando às novas condições e, com isso, criar algo novo dentro do velho tema 
da multifuncionalidade. Os espaços querem-se cada vez mais perecíveis a alterações de 
longa e curta duração, de muitas e pouca frequência. 

A título de exemplo, a dependência dos transportes por parte da cidade contemporânea 
combinada com a facilidade em comunicar online, faz-nos hoje repensar a possibilidade de 
trabalhar desde casa para recuperar tempo.100 Algumas actividades que antes se 
concebiam completamente separadas, podem hoje fazer-se possíveis de conviver num 
mesmo campo visual, e consequentemente contribuir para a redução de custos na
construção e deslocamentos. Mas este mundo de possibilidades só é exequível estando 
atentos e dispostos a pensar sobre os prós e contras das alterações tecnológicas do 
nosso tempo. 101  

98 Idem, Tomo 8, p. 19 - 20 
99 Los problemas técnicos de aislamiento acústico y preservación de la intimidad y soledad elegidas, no deben 
ser un hándicap para retomar de nuevo la riqueza espacial y diversidad de la vivienda perdidas. Tomo 8, p.21
100O tempo perdido em transportes tornou-se insustentável ao extremo em que as novas tecnologias 
nos permitem pensar na possibilidade de recuperar esse tempo e voltar a trabalhar em casa. Isto implica 
transformações na casa (...). – Idem, Tomo 1, p. 34
101 … apoiados pela tecnologia, os tempos já não são estanques e por tanto os espaços tão pouco devém 
sê-lo. Devemos pensar em espaços de trabalho e de descanso misturados da mesma maneira que os seus 
tempos se misturam e os deslocamentos se reduzem. – Idem, Tomo 1, p. 35

anapinheiro
Realce

anapinheiro
Realce



56

Estas alterações exigem uma reflexão atenta, pois que o desenvolvimento tecnológico 
desafia-nos, contraditoriamente, para a adopção de soluções cada vez mais mínimas, 
compactas e invisíveis. As “casas de bolso” poderiam repercutir ... o reducionismo a que se 
submeteu a habitação em troca de uma limitação superficial, de umas medidas higienistas, 
e de uma organização e isolamento da familia como molécula e o indivíduo como atomo 
de uma sociedade globalizada.102 Quando, tendencialmente, procuramos mais espaço para 
viver. Compatibilizar os dois pedidos é o desafio presente. 

02.1. 2 Onde está o tempo doméstico? 103 

Outro dos problemas de hoje prende-se com a nova cultura de trabalho e a forma 
como a ideia de habitação convencional reduz a capacidade das pessoas para se libertar 
das dificuldades impostas pelos horários e deslocamentos. As casas parecem sintonizar 
com esse enredo onde é difícil encontrar mais tempo para dedicar à família, amigos e 
lazer. Esta incapacidade ultrapassa a escala da casa e abrange a do bairro conduzindo-o à 
perda de identidade de conjunto a que assistimos, prevista na década de 60. 

Frequentemente a casa é somente um dormitório, que reduz quase à insignificância o 
valor da domesticidade e intimidade. A rua, por sua vez, reduz-se a um espaço quase 
abstracto, onde se estaciona o carro quando não há garagem, ou onde vamos somente 
por o lixo quando não há condutas automáticas. Mudar essa condição pressupõem pensar 
usos heterogéneos que possibilitem actividades de conjunto à sociedade tecnológica que 
almeja também reconciliar-se com a natureza e convívio humano. 

A necessidade de viver associados e a consequente criação de uma identidade do grupo foi 
ideia que perseguiu o trabalho dos Smithson (e dos Team 10). Defendiam a existência de 
escalas de associação, mais e menos densas, na ocupação do espaço geográfico. Em 1956 
Utilizam o Valley section de Patrick Geddes para explicar como essas escalas de associação, de 
1 a 4, se reflectem na paisagem. Já no projecto Golden Lane Housing em 1952, enfatizavam a 
necessidade de viver conjunto, não de uma forma casuística, mas oportuna e consciente entre 
as pessoas, para que a associação não se resumisse à proximidade física.

102 AGUILAR, B., FERRER, E., LÓPEZ, A., MARTÍNEZ, Á., MONTERO, F., NAVARRO, J., ORTIZ, J., TRILLO, J. 
Op. Cit., Tomo 8, p. 20
103 Idem, Tomo 5.2, p. 75
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57. 1 Valley Section, Patrick 
Geddes e Valley diagram,  Alison 
and Peter Smithson, 1956
Os numeros 1, 2, 3, e 4 
identificam a decrescente escala 
de densidade na associação de 
pessoas sobre a paisagem, desde 
a cidade à perifería.
57. 2 Golden Lane Housing 
(Projecto), “Enphasis on site, 
circulation, habitation, human 
presence”, Alison and Peter 
Smithson,  1952
O desenho tenta exprimir a 
intenção dos arquitectos em 
gerar um espaço de encontro 
entre os habitantes para enfatizar 
a consciência de uma existência 
em grupo – um habitar comum.
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Quando referimos actividades conjuntas, não falamos necessariamente de ócio ou 
ocupações de tempos livres. Referimo-nos sobretudo a situações onde o grau de 
co-dependência e colaboção podería ser útil ao dia-a-dia. Por exemplo, o facto de 
usarmos a casa sobretudo à noite obriga os pais a colocar os filhos em atividades 
extra curriculares e os avós em centros de dia. 

A ”monofuncionalidade” da casa e da rua inspira a necessidade de outros espaços e atividades. 
O que não é necessariamente mau. Porém, estas soluções provocam um afastamento físico 
e emocional à vida domestica e social, porque o seu funcionamento baseia-se numa troca 
económica que, em parte, expõem as desigualdades sociais e arrisca negligenciar quem não 
lhes pode aceder. Mais ainda, transformam-se em serviços que contribuem para a inexistência 
de vínculos “desinteressados” entre as pessoas. Produzem um clima de desresponsabilização 
comum que, por sua vez, reduz a sensação de conforto, estabilidade e bem-estar.  
 
Estas realidades podem mudar com o planeamento de soluções à escala urbana que 
promovam novos modos vida, de contacto e de permuta entre as pessoas. Um espaço 
pensado para este tipo de transformações não é necessariamente um espaço caro, mas 
antes um espaço de valor. Seria o equivalente a promover uma eficiência de ocupação, 
tal como hoje se exige, por exemplo, a eficiência energética.   

(...) La moral, las costumbres, la normativa o la economía hacen que la vivienda sea 
muy conservadora y no evolucione al ritmo de otros bienes y servicios. 104 Arriscamos 
concluir que o mesmo problema afecta o espaço público. Como reflexo, a internet, em 
particular as redes sociais, tomam hoje o protagonismo da rua onde antes se media-
vam acordos, trocas, ou simples conversas. O espaço virtual pode ser pensado como o 
lugar de todos no mais amplo sentido da palavra “público”. Nele diminuem-se os riscos 
de “mal entendidos”, ainda que se arrisquem a privacidade e segurança. São os “prós e 
contras” a reflectir no novo mundo de possibilidades de hoje.  

Louis Kahn, como outros arquitectos do seu tempo, foi visionário ao perceber que a 
evolução tecnológica iria promover novos desafios à Arquitectura.105 A articulação de con-
hecimentos e novas possibilidades podem mesmo ser um enorme aliado do Homem do 
séc. XXI na recuperação do contacto social que se julgava não ter retorno. Como exem-
plo, alguns projectos de arquitectura propõem tão somente desenhar uma interface que 
programa as possibilidades de encontro, sob (e sobre) o território virtual, como acontece 
em Income in Common. Trata-se de um projecto que vai de encontro ao aforismo de 
Ruskin já mencionado – não construa, se poder evitar 106 – que exemplifica como a arqui-
tectura não se limita à construção física. Tal como a praça Leon Aucoc de Lacaton e Vassal 
que analisaremos mais à frente. 
104 AGUILAR, B., FERRER, E., LÓPEZ, A., MARTÍNEZ, Á., MONTERO, F., NAVARRO, J., ORTIZ, J., TRILLO, J. 
Op. Cit., Tomo 1, p. 63
105 The world with its many people, each one a singularity, each group of different experiences revealing 
the nature of the human in varied aspects is full of the possibility of more richly sensing human agreement 
from which new architecture will come. The world cannot be expected to come from the exercise of pres-
ent technology alone to find the realms of new expression. I believe that technology should be inspired. A 
good plan demands it. – KAHN, Louis, The Room, the Street and the Human Agreement (1971)” Op. Cit.
106 RUSKIN, John, “The Seven Lamps of Architecture (1880)” in Artículos de Ocasión. Madrid: Gustavo 
Gilli 2004, p. 241 
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59. 1 INCOME in COMMON; 
plataforma online de fomento 
à colaboração e entreajuda 
entre vizinhos ou habitantes 
numa área próxima. Ao jeito de 
uma cooperativa, o objectivo 
é a troca de favores e pedidos, 
sem que o pagamento justo 
implique dinheiro. Promove-se 
assim o conhecimento mutuo 
entre as pessoas e a produção 
de uma identidade comum. 
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02.1. 3 O significado dos sonhos: a casa de férias;

O facto de tantas pessoas terem uma casa de férias é sinónimo de poder económico e 
possibilidade de escape à rotina. Porém, numa prespectiva crítica, estas casas denunciam 
dois problemas: insatisfação face à casa que diariamente dá forma ao dia-a-dia doméstico, 
e a construção insustentável de um capricho mal medido.  

Estas casas de “escape” compensam os espaços pequenos da casa do dia-a-dia, rigid-
amente fragmentados e sem conexão com o exterior que dificultam a transformação 
e adaptação às necessidades variáveis e crescentes. A casa que é residência fixa foi, 
provavelmente, pensada apenas para suprimir as necessidades básicas à sobrevivência 
humana no descanço, alimentação, cuidados de higiene e protecção das condições ad-
versas exteriores. Nestes casos o espaço de convivência resume-se a uma sala de estar 
monopolizada pela televisão, a uma varanda tão reduzida quanto a frequência do seu 
uso ou a uma cozinha igualmente estreita.107

Segundo Cien Modelos de Viviendas Experimentales, a casa mínima corresponde aos 
parâmetros primários próprios das sociedades menos avançadas, cujo as necessidades actuais 
da organização social contemporânea (espaço de recreação, desporto ou cultivo) não são 
prioridade.108 Desse modo, um dos motivos base do interesse em adquirir casa de férias 
poderá ser a possibilidade de usar o exterior, tanto o privado como o público, ainda que a 
casa em si seja mais pequena que a que deixamos por uns dias.109

Neste aspecto podemos encontrar uma solução à contradição tecnológica que 
expúnhamos anteriormente. Se por um lado, a tecnologia pode diminuir a densidade 
construída, por outro, podemos lograr que reste mais espaço exterior. Esta é aliás, 
uma das estratégias de projecto defendidos por Lacaton e Vassal, e analisada no capítu-
lo 03 deste trabalho. A dificuldade mantem-se na capacidade de salvaguardar que uma 
casa sucessivamente mais reduzida, eficiente em espaço e equipamento, mantenha o 
imensurável espaço fundamental à domesticidade, ao conforto e bem-estar.
  
A solução não é absoluta. Podemos concordar que faltam espaços de encontro para 
crianças, para jovens, para adultos e mais velhos. Existem parques, mas não existem como 
opção espontânea, nem fazem “rotina”, pelo menos no ideário cotidiano dos países latinos. 
E, ainda que existam, neles não há vínculo com os cidadãos, há sobretudo uma atitude de 
desresponsabilização sobre as suas dinâmicas e manutenções. 

107 Los problemas endémicos que provocan estas diásporas, bien podrían ser algunos de los que a continu-
ación se enumeran: viviendas pequeñas y mal estructuradas, cuyas rígidas compartimentaciones no resuelven 
los programas de necesidades actuales. Esencialmente, tiene contempladas las operaciones básicas de super-
vivencia de la especie humana, dormir comer-cocinar, asearse, refugiarse y protegerse del entorno, y reserva 
un espacio para todo lo no enunciado anteriormente que se llama “estar” y que en la mayoría de los casos 
se usa para ver y rendir culto al aparato de televisión. – AGUILAR, B., FERRER, E., LÓPEZ, A., MARTÍNEZ, Á., 
MONTERO, F., NAVARRO, J., ORTIZ, J., TRILLO, J., Op. Cit., Tomo 8, p. 81
108 Idem, Tomo 8, p.81
109 Idem, Ibidem.
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61. 1 Praça Léon Aucoc, Bordeux, 
França, Lacaton e Vassal, 1996
61. 2 Praça Léon Aucoc, 
Bordeux 2017 (imagem apartir 
de Google Earth). As duas 
imagens, como pré e pós 
intervenção ilustram a omissão 
ou reconhecimento do valor do 
que já existia no lugar. Optaram 
por uma operação simples: 
acrescimo de regulamentos 
sobre como cuidar as árvores, 
a manutenção do bancos e 
restante mobiliáro urbano 
adicionado.
 ... os usos predeterminados 
de todos os compartimentos 
de uma casa, a cozinha, a casa 
de banho como conjuntos 
dificilmente alteráveis acabam 
por estreitar e manter o 
convencionalismo da casa 
actual. (…) Neste sentido, 
cada nova tripla ou extensão 
elétrica que aparece nas nossas 
casas é uma prova do desajuste 
funcional da casa original. 110

A existência de um espaço livre comum não garante por si só a sua utilização, a existência 
de um programa que o anime e organize é quem o torna mais atractivo. A tecnologia 
pode ser um precioso auxilio nesta tarefa, como vimos no projecto Income in Common, 
mas também ela precisa de um sujeito que a coloque em potência. A praça Leon Aucoc 
em Bordeaux é um claro exemplo de como um programa de implicação conjunta pode 
ser uma mudança mais estrutural que a construção ou adição de novas estruturas.

      

02.1. 4 Habitamos a casa que herdamos dos Romanos;

O sistema de evacuação de agua usado ainda hoje nas casas é praticamente igual ao da 
Casa Romana. 110 O uso da gravidade é uma invariante histórica que limita o avanço e o 
desenvolvimento de novos mecanismos. Este é um dos paradigmas que deixa inequivoca a 
necessidade de transformar a forma de construir e programar o espaço.111

Se por um lado as tomas e as extensões são reflexo de uma indapatação, pelo menos a sua 
utilização é possível e está formalmente desenvolvida e comercializada para permitir outros 
usos e situações provisórias. Pensar algo como “tomadas” de água poderia despertar, mais 
do que espanto, um novo modo de propor a casa. 

110 Idem, Tomo 6, p. 50
111 Nos encontramos en el comienzo de un periodo que alterará esencialmente  el espacio doméstico y que 
debemos conocer para acelerar su integración en los proyectos contemporáneos. – Idem, Tomo 6, p. 90
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La idea es que, al igual que en cualquier habitación el usuario suele disponer de 
varias alternativas para enchufar un aparato eléctrico también debería de disponer 
de varios puntos en los que la decisión de ubicar un punto de alimentación no 
conllevara mas operación que retirar una tapa y sustituir un tapón roscado por un 
grifo. Las actuales tuberías de polietileno y polipropileno permitan utilizar el formato 
de tubos flexibles que pueden disponerse alojados en pasatubos que a su vez 
permiten la inclusión y sustitución de estos conductos de un modo similar al que se 
usa con el cableado eléctrico bajo tubo corrugado. 112

 113

Assim podemos estar mais próximos de construir o Boîte à Miracles de Le Corbusier, um 
vazio que pode conter tudo o que habitualmente se deseja, e fazer qualquer simulação da 
realidade. A ideia é radical. E não é a única forma de garantir ou estabelecer um espaço 
mais moldável. Mais à frente apresentamos exemplos como a Naked House de Sigue-
ru Ban, que mesmo mantendo fixos os pontos de água permitem a livre ocupação do 
espaço por não fixar os restantes compartimentos.

112 AGUILAR, B., FERRER, E., LÓPEZ, A., MARTÍNEZ, Á., MONTERO, F., NAVARRO, J., ORTIZ, J., TRILLO, J., 
Op. Cit., Tomo 6, p. 53
113 Idem, Tomo 6, p. 47
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02.1. 5 Armazenar é reduzir o espaço livre;

Armazenar é um dos problemas que se mantém sem resposta ou solução pela enorme 
resistência que há em mudar os costumes da construção e produção imobiliária. ... A moral, os 
costumes, as normativas ou a economia fazem com que os programas habitacionais sejam 
muito conservadores e não evoluam ao ritmo de outros bens e serviços. (...) as normas 
obsoletas cortam e impedem qualquer mudança ou evolução. (...) se os modelos são 
antiquados, a trama urbana que se gera com eles, adoece de um problema similar. 114

Na transitoriedade dos objetos e actividades que preenchem a vida de hoje, ocupar e 
guardar tonaram-se incógnitas da equação “espaço, equipamento e armazenamento”115 
como componentes básicos de qualquer espaço a habitar definidos no capítulo 01. Na 
habitação do séc. XX, regida por requsitos de áreas mínimas, o armazenamento nem 
sempre se previu como necessidade prioritária, tornando-se hoje insuficiente. De imediato 
este facto revela que grande parte da sociedade capitalista vive em casas inadaptadas à sua 
natureza consumista. Em parte, o sucesso de alguma empresas internacionais como Ikea 
deve-se ao trabalho desenvolvido para responder a essa inadaptação.

      

114 Idem, Tomo 1, p. 63
115 Idem, Tomo 7, p. 15

62. 1 ... os usos predeterminados 
de todos os compartimentos 
de uma casa, a cozinha, a casa 
de banho como conjuntos 
dificilmente alteráveis acabam por 
estreitar e manter o conven-
cionalismo da casa actual. (…) 
Neste sentido, cada nova tripla 
ou extensão elétrica que aparece 
nas nossas casas é uma prova 
do desajuste funcional da casa 
original. 115

63. 2 Catálogo Ikea, soluções de 
arrumação, espaços pequenos, 
2017
63. 3 Catálogo Ikea, soluções de 
arrumação, espaços pequenos, 
2017
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A sociedade de consumo tornou-nos acumuladores – é o que nos sugere Juan Luis Trillo, 
apresentando, a título de exemplo, Put-away house como um projecto critico e consciente 
dessa incontornável e cescente necessidade humana de armazenar. É um projecto inspirado 
nessa condição, propondo oportunamente que as divisões estejam conectadas com um grande 
espaço de arrumos central que é simultaneamente estrutural. Assim, os compartimentos 
podem tornar-se mais “desafogados” e luminosos 116, onde “possuir” não se sobrepõem à 
necessidade de espaço de fruição livre tal como iremos rever em 03 - Práticas Comuns.

Numa casa, parece reccorrente existir, de forma acidental, um espaço de arrumos como 
o da Put-away house na habitação: o quarto que nunca se mostra aos convidados pela de-
sarrumação ou excesso de bens acumulados sem ordem. Para que este quarto volte a ser 
um espaço livre, é preciso pensar a arrumação como prioridade no espaço edificado de 
hoje. Talvez possa ter lugar na espessura das paredes da fachada, nas divisões entre com-
partimentos ou nas lajes entre pisos. Não propomos acabar com a patologia do “acumu-
lar” que limita o movimento no espaço, mas antes esconder esse síndrome, compactando 
as suas metásteses.   

Acumular é uma epidemia global. Neste aspecto, as duas imagens do livro Casa 
Collage como retratos síntese de diferentes casas de classe média pelo mundo podem 
ser interpretadas sobre outro ponto de vista. Sendo claro que muda mais o tom de 
pele/fisionomia dos habitantes que o “recheio” das casas, deste facto subentende-se que 
está establecido um padrão de qualidade de vida global, que se tem vindo a tornar mais 
fácil de alcançar. O desejo humano de fazer da insdústria um aliádo para que os bens e 
produtos sejam mais acessiveis, precisa de ser repercutir na arquitectura. Consciente da 
necessidade de perder a atitude pudica frente à massificação, os arquitectos pedem usar 
a imaginação e capacidade subversão para garantir, ainda assim, um espaço 
personalizado e contextualizado. 

São cada vez mais os sinais de uma globalização em massa, que aos poucos generalizam 
as tendências ditadas pelas zonas mais influentes do globo. Nas restantes, nas que rep-
resentam a mão de obra que sustenta este novo modo de vida, os seus habitantes vão 
também deixando as antigas vestes e comidas, e habituam-se aos jeans e à Coca-Cola. 
Não há como negar a mudança de paradigma, e talvez por isso não possamos impedir 
que também a arquitectura sofra alterações.   

116 AGUILAR, B., FERRER, E., LÓPEZ, A., MARTÍNEZ, Á., MONTERO, F., NAVARRO, J., ORTIZ, J., TRILLO, J., 
Op. Cit., Tomo 7, p. 69
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2.2 A experimentação como estratégia de evolução de projecto;

A insatisfação está justificada, os seus motivos apresentados. Face às dificuldades e 
ao estudo que as soluções exigem, cabe perceber que meios usar para conseguir a 
oportunidade de experimentar novos modos de “planear” a vida com a arquitectura. 
A necessidade de experimentar formas que proporcionem novos modos de viver 
prende-se com a desadequação do que dispomos hoje. Encontrar soluções para 
reinventar e optimizar a organização do espaço é o propósito deste trabalho que 
se inspira e nutre de outros que em tempo, também exploram novos modos ainda 
que sobre o habitar doméstico. 

Cuando las disciplinas que estudian las ciencias y las artes envejecen, los 
síntomas de este envejecimiento lo constituyen la complejidad formal de sus 
métodos y un exceso de visiones superpuestas, sólo la vuelta al origen o la 
redefinición de los conceptos esenciales puede lograr su rejuvenecimiento. 117

A arquitectura é, por várias razões, hostil à aplicação directa dos modelos tecnológicos.118 A 
construção permanece tão primitiva e anti-dinâmica como sempre foi, talvez por estar presa à 
irracional, húmida e rochosa superfície da terra de uma forma que, por exemplo, os produtos 
de consumo não estão. Desse modo, temos de admitir que todas as analogias entre a casa e o 
carro, ou a casa e o vestuário estão baseadas em desejos e cadeias de raciocínios falsos. 119

Porém, há uma comparação lícita: que sucederia na indústria automóvel (para voltar à falsa 
analogia, uma vez mais) se os modelos não fossem provados, melhorados e sucessivamente 
desenvolvidos, como parte de uma evolução sequencial tecno-sócio-cultural? É lamentável que 
sejamos aparentemente incapazes de conceber a casa de um modelo cultural e tipológico em 
constante evolução. Como arquitectos anima-nos a ideia de novos modelos residenciais, 
mas quando os realizamos pensamos nestas hipóteses como se elas constituíssem uma ruptura 
radical com todas as formas preexistentes de habitat.  ...tende a ser frequentemente um 
processo abstracto, especulativo e sobre tudo competitivo na sua postura profissional. Por 
vezes busca alcançar um compulsivo efeito gráfico mais que formular claramente o problema 
da residência para um sitio particular e para umas circunstâncias especificas.120

A invenção coloca a arquitectura no campo experimental, no que pode ser um laboratório
do habitar e do construir onde o Homem volta a ser o propósito primordial. É um 
caminho que permite a constante interrogação sobre os modos petrificados como 
únicos. É um posicionamento dentro da disciplina da Arquitectura que a mantem 
atenta ao que a rodeia e a aproxima, tanto das novidades tecnológicas, como dos 
desperdícios e banalidades do dia-a-dia. É um meio de diminuir a distância formal e 

117 Idem, Tomo 6, p.9
118 FRAMPTON, Kenneth, “The originality of the Avant Gard versus the Tradition of the New, (conferên-
cia, 1995)” in Nuevos modos de habitar = New ways of housing, Valencia: COACV, 1996, p. 318
119 Idem, Ibidem. 
120 Idem, p. 319 

64. 1 Put-away House, Peter 
Smithson, 1993-2000
64. 2 Retrado dos bens de uma 
familia de Londres, Inglaterra. 
64. 3 Retrato dos bens de uma 
familia de La Havana, Cuba.
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linguística que encerra a actividade sobre si mesma e a separa da sociedade, das artes 
e das ciências, reduzindo-a a um “espetáculo conceptual”.121

A invenção não é necessariamente a criação de algo puramente novo e original. É sobretudo 
a libertação de imagens preconcebidas ou de formalismos adquiridos como solução única. É, 
na maioria das vezes, uma mistura, uma composição de mundos, modos e meios que antes 
se encontravam distantes e até mesmo insolúveis. Nessa liberdade que é inventar, passado e 
futuro são realidades equacionáveis em espaço material que antes só tinham lugar nos nossos 
pensamentos. “Subverter”122 e dissolver barreiras permite-nos abolir a frustração criativa, como 
explica Boretou:

A imagem é uma criação do espirito. A imagem não pode nascer de uma 
comparação, senão do aproximar de duas realidades mais ou menos distantes. 
Quanto mais distantes e justas sejam as concomitâncias das duas realidades 
objecto de sua aproximação, mais forte, será a imagem, mais força emotiva e 
mais realidade poética terá... 123 

Inventar e experimentar são práticas comuns ao Homem. O método “tentativa e 
erro” reconhece-se na obra mais despojada do valor da imagem e mais próxima da 
vida cotidiana. É algo natural e consequente na busca de resoluções, com a ajuda da 
arte e do engenho possíveis. Nesse jogo da procura há uma continua contaminação 
de experiências muito evidentes na habitação, que dificultam a determinação exacta 
do momento em que começou a procura de novas formas de habitar.124 

De um modo “consciente”, muitos arquitectos dedicam parte do seu trabalho a reinventar 
e optimizar estilos de vida, onde o desenho e a construção surgem como consequência, 
estratégia e oportunidade. Na prática de alguns desses profissionais encontramos modelos 
de escala “urbana” que reinventaram a vida de um colectivo, e modelos de escala “pontual” 
que oferecem a oportunidade individual de viver e inspirar outros sobre novas formas de 
ser, estar e habitar sobre a terra. 

121 A retórica e o formalismo isolaram a prática de Arquitectura do Homem a quem, inicialmente, queria 
servir. As abstracções fascinaram-nos ao ponto de reduzir a Arquitectura a um espetáculo conceptual. – 
AGUILAR, B., FERRER, E., LÓPEZ, A., MARTÍNEZ, Á., MONTERO, F., NAVARRO, J., ORTIZ, J., TRILLO, J., 
Op. Cit., Tomo 6, p.10
122 É o verbo mais utilizado por Olivia de Oliveira para explicar a transformação de conceitos e usos na 
obra de Lina Bo Bardi, como exploraremos mais à frente. 
123 Manifesto de Boretou citado Olivar Maria Rubio in” La disolución de la Estancia, Op. Cit., p.15 -16
124 Es prácticamente imposible desgajar un momento inicial de la vivienda experimental y cada paso se 
encuentra absolutamente contaminado, de tal manera que la información que nos aportan todos los modelos 
nos asegura la validez de un mestizaje eficaz y constante, fundamentalmente cíclico, donde cualquier aparente 
avance nos remite constantemente a un pasado, a un momento anterior. – AGUILAR, B., FERRER, E., LÓPEZ, 
A., MARTÍNEZ, Á., MONTERO, F., NAVARRO, J., ORTIZ, J., TRILLO, J., Op. Cit., Tomo 1, p.20, 21
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02.2. 1 Experimentar: um estaleiro, um laboratório, uma oportunidade de provar;

É difícil de transmitir à sociedade a necessidade de um campo experimental em arquitectura, tal 
como o consegue a ciência. Face a essa dificuldade muitos arquitectos aproveitam o propósito 
de construir para si mesmos como oportunidade de construir espaço de vida simultâneo à 
aprendizagem de novas técnicas e novos modos de organização. Alvar Aalto, Alison e Peter 
Smithson, por exemplo, construíram um estaleiro, uma casa como laboratório pessoal.  

Muuratsalo 1952-53

Alvar Aalto construíu uma casa de férias destinada ao tempo em família, mas também à 
prática profissional onde poderia albergar os seus convidados/colaboradores numa espécie 
de “acampamento de trabalho”.125 Os pequenos edifícios que constituem a casa são nesta 
obra as “vitimas” de uma série de experiências com materiais e técnicas construtivas. São 
também o intento da materialização em espaço físico do erguer de um assentamento que 
recria a ordem como os povos antigos se fixavam num lugar, através do gesto circunscrito 
que gera um vazio como uma praça - um tempo de encontro à volta do fogo. 

125 Idem, Tomo 2, p.161

67. 1 Muuratsalo house, 
Säynätsalo, Finlandia, Alvar 
Aalto 1952-53
67. 2 Muuratsalo house - 
fogueira do pátio principal, 
Säynätsalo, Finlandia, Alvar 
Aalto 1952-53
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Aalto ... sempre descreveu Muuratsalo como uma “casa experimental”, motivada pela liberdade 
de construir para ele mesmo e para a sua esposa.126 Dada a importância dessa liberdade criativa 
para o arquitecto, este acreditava até que as entidades fiscais finlandesas considerariam a casa 
como um investimento legítmo.127 Segundo Richard Weston, a experimentação foi motivada 
pelo amigo e filosofo Yrjö Hirn que teorizava sobre a criatividade, considerando o contacto 
com a natureza como a melhor fonte de inspiração, especialmente num clima como o nórdico 
onde os detalhes se exigem adequados a um contexto particular. A casa seria mote para testar 
um construir sem fundações; um conjunto de corpos como uma colunata não linear, onde as 
“colunas” seriam situadas de acordo com o terreno; paredes e muros experimentais, 
desenhadas para testar efeitos visuais bem como o envelhecimento de tijolos e telhas.128 

A planta do corpo principal é um quadrado perfeito, onde a complexidade das formas 
construídas é dominada pela presença do fogo que, “do ponto de vista da practicidade 
e conforto, serve o mesmo propósito que uma fogueira num acampamento de Inverno,  
onde as labaredas e os seus reflexos circundado a neve criam uma agradável, e quase 
mítica sensação de calor.”129 Em planta, a partir da casa como núcleo nascem os quartos 
dos convidados, como construções experimentais “fora do quadrado principal, como 
peças ajustadas ao terreno, na posição determinada pela existência de rochas que se 
pudessem utilizar como fundação”. 130 

126 WESTON, Richard, Alvar Aalto. Londres: Phaidon Press 1977, p. 114 
127 Idem, Ibidem.
128 Idem, Ibidem.
129 Idem, Ibidem.
130 Idem, Ibidem.
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68. 1 Muuratsalo house, planta, 
Säynätsalo, Finlandia, Alvar 
Aalto 1952-53
68. 2 Muuratsalo house, detalhes 
dos aparelhos de azulejos e 
tijolos utilizados, Säynätsalo, 
Finlandia, Alvar Aalto 1952-53
69. 3 Muuratsalo house, detalhes 
dos aparelhos de azulejos e 
tijolos utilizados, Säynätsalo, 
Finlandia, Alvar Aalto 1952-53
69. 4 Muuratsalo house, detalhes 
dos aparelhos de diferentes 
tijolos utilizados, Säynätsalo, 
Finlandia, Alvar Aalto 1952-53
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Na mesma ordem de trabalho, Alisson e Peter Smithson constroem Uper Lawn, Solar 
Pavillion. Nele analisaram, experimentaram e documentaram formas de habitar, de 
improvisar e de celebrar o quotidiano.

Uper Lawn, Solar Pavillion 1959-62 

Upper Lawn foi um laboratório para os Smithson, um lugar privado onde puderam comprovar 
o encontro entre a natureza, os materiais e o Homem. Nele criaram um espaço disponível 
ao encontro e à mutabilidade continua que deveria caracterizar o “espaço domestico”. Esta 
casa foi, no mais amplo sentido, um observatório de encontros e modos de domesticação do 
Homem, sobre como este cria laços e cumpre “ritos”.131 

Es un ensayo realizado en una sencilla “casa climática” con zonas de servicio 
en planta baja que pueden abrirse al jardín o a otras zonas preexistentes con 
pavimento original, o cerrarse rápidamente en sí mismas tan pronto cambia 
la climatología. La escalera comunica con la planta superior, una superficie sin 
mobiliario, sólo con colchones y almohadones donde tenderse para leer y 
dormir. “El pabellón se diseñó con idea de que fuese un artificio cuyas pautas 
de ocupación pudieran modificarse (...) 132  

131 Upper Lawn significó para los Smithson un laboratorio, un lugar privado desde el que comprobar el 
encuentro entre la naturaleza, los materiales y el hombre, a este encuentro y mutabilidad continua es a lo que 
solemos llamar espacio doméstico. Vivir sobre un muro, junto a un muro o, incluso, en el interior de un muro 
(Villa Adriana). La casa es un lugar de experimentación, un sitio donde domesticarnos, un lugar de encuentro, 
donde acostumbrarnos al espacio y al tiempo, donde crear “enlaces” y cumplir “ritos”. – AGUILAR, B., FERRER, E., 
LÓPEZ, A., MARTÍNEZ, Á., MONTERO, F., NAVARRO, J., ORTIZ, J., TRILLO, J., Op. Cit., Tomo 6, p. 23 - 24
132 Idem, Tomo 2,3,4, p.197

anapinheiro
Realce

anapinheiro
Realce

anapinheiro
Realce

anapinheiro
Realce

anapinheiro
Realce



71

Alison e Peter S. quiseram explorar a possibilidade de libertar a vida da programação 
e maquinação, ali ... a liberdade é sinónimo de modificação e alteração do espaço 
doméstico, como refúgio da vida cotidiana.133 Do próprio diário de Upper Lawn, Solar 
Pavillion, Peter Smithson descreve como era duro viver nos bairros das novas cidades 
europeias. Frente a essas dificuldades, preocupavam-se em encontrar e desenhar um 
engenho que devolvesse as vistas sobre a natureza que os bairros aristocratas e os 
bairros de trabalhadores do primeiro pós-guerra possuíam. Influenciados pela tradição 
poética inglesa, sensível à melancólica transformação da natureza, quiseram testar e 
explorar modos de voltar a fazer possível o disfrute das mutações visuais na casa, 
assim como a própria disponibilidade à mudança do interior doméstico, pela reduzida 
compartimentação fixa. Um dois é um. Um lugar para ver mudar e para mudar.  

As variações climáticas, familiares ou individuais, são os três factores externos que 
comandam o ritmo interior da casa. ... o pavilhão foi projectado como um aparato 
cujo esquema de habitabilidade poderia variar com o tempo... uma distribuição de 
quartos e pequenos espaços de jardim que se iriam sintonizando com o passar das 
estações (1) ou das transformações decorridas do uso dos familiares (2), com as 
variações e a sensibilidade própria (3). 

134

133 MORALES, Op.cit., p.186
134 SMITHSON, Alison, Upper Lawn Solar Pavilion, UPC: Barcelona, 1986 (sem paginação)

70. 1 Uper Lawn, Solar Pavillion, 
Wiltshire, Inglaterra, Alison And 
Peter Smithson 1959-62 ... la 
planta superior, una superficie sin 
mobiliario, sólo con colchones 
y almohadones donde tenderse 
para leer y dormir. 134

71. 2 Uper Lawn, Solar Pavillion 
– Alison recolhendo fruta de 
época. Wiltshire, Inglaterra, 
Alison And Peter Smithson 
1959-62 
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Descreve-se, de forma breve, como uma caixa dividida em dois pisos, adoçada a um 
muro com as restantes frentes de vidro para recolher o Sol e as estações, 135 

... Um pavilhão no qual se usufrui das estações, um primitivo pavilhão com 
energia solar, cuja pele frágil constitui um espaço novo. (...) Trata-se de ... 
um edifício experimental, ... uma simples – “climate house” - capaz de se 
desmontar com rapidez (...) um observatório para experimentar durante as 
nossas visitas ... 136

Solar Pavillion comprova que o tempo não é uma unidade estanque. Nele materializa-se 
a história de um período de vida, e não um cenário estático, tal como quando é apre-
sentados nos livros.137 Foi alvo do registo de pequenas transformações, como as dec-
orações de cada época, que conduziram à invenção dos “signos de ocupação”, daquele 
que só mais tarde se reconheceu como o trabalho da quarta geração do Movimento 
Moderno, segundo Marco Vidotto.138

135 “como uma caixa com dois andares, simplesmente elegante, envidraçada em 3 dos seus lados para 
apanhar Sol.” – MORALES, Op.cit., p.182
136 “Architect’s own place in contry” in La disolución de la Estancia, Op.cit., p.182 
137 SMITHSON, Alison, Upper Lawn Solar Pavilion, UPC: Barcelona, 1986, p. 10 
138 VIDOTO, Marco. A+P Smithson in La disolución de la Estancia, Op.cit., p.183
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Solar Pavilion é um resumo do “habitar” e da relação entre lugar e arquitectura, que esclarece o 
mal entendido entre as palavras habitar e habitação, fazendo “uma síntese da actitude ética” dos 
Smithson.139 O interesse do projecto acresce quando verificamos que nele não só se testaram 
soluções espaciais, como também construtivas. No pavilhão puderam testar materiais que ainda 
não era usuais, como relatam no “diário” que elaboraram sobre a experiência, enumerando o 
que tencionavam comprovar: 

Intenções:  
1 . Por à prova alguns productos novos que ainda não são permitidos pelas 
autoridades da área de Londres, a saber: caleiros de fibra asfáltica, canos e 
sifões de polietileno, telas “visqueen DPC”, depósitos de água de PVC, tubos 
de saída de fumo com acabamento interno vidrado. 

2 . Experimentar em nós mesmos certas aplicações e conjunções de materiais 
que, se resultarem bem, utilizaremos mais à frente nos edifícios dos nossos 
clientes, por exemplo: revestimento a folhas de alumínio puro; portas interiores 
e exteriores de madeira contraplacada revestida de alumínio; isolamento de
poliestireno nas paredes e coberturas; conectores de madeira para uma típica 
estrutura americana de “ballon frame”.  
Molduras de portas laminadas; portas de correr dobráveis com dobra final de 
180 graus, que normalmente só se usam no interior e que aqui se provam 
como cerramento exterior.  

140 
3 . Descobrir o que é viver todo o ano em Inglaterra numa casa com 
fachadas de vidro a sul, este e oeste e um muro maciço em quase toda a 

139 MORALES, Op.cit., p.182
140 SMITHSON, Peter, Upper Lawn Solar Pavilion, Op. Cit., Introdución 

72. 1, 2, 3 e 73. 4 Uper Lawn, 
Solar Pavillion, Wiltshire, 
Inglaterra, Alison And Peter 
Smithson 1959-62
fotografias que comprovam a 
atenção prestada pelo casal à 
ciclicidade da natureza, e à casa 
como um observatório. ... Um 
espaço sintonizado com as 
mudanças das estações, dos 
usos familiares e da própria 
sensibilidade. Upper Lawn 
era um aparato onde um 
experimentava coisas em si 
mesmo.140 Peter Smithson
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fachada norte (além de uma cobertura isolada), em suma: verificar a afirmação 
de que pode obter-se calor solar quase todo o ano e de que este pode 
compensar as perdas térmicas. 141

 
Nesta experiência os Smitson puderam demonstrar o habitar como consciência inti-
ma e colectiva, que não se dá somente no espaço doméstico, mas em todo o lugar 
de permanência do Homem. Upper Lawn prova que uma casa possuiu inumeras 
paisagens. Perenes ou mutáveis, a nossa missão como seres humanos é descobri-las. 
Como arquitectos é potenciá-las. 

Muitas das vezes pensamos que, como arquitectos só iremos ter oportunidade de explorar e 
construir de um modo inusual no momento que tivermos em mãos um projecto de uma casa 
para fazer. A análise destes dois casos, entre outros referidos mais à frente no trabalho, servem-
nos de inspiração, de aprendizado ainda que não na primeira pessoa. 

A construção literal de uma casa não é o único modo de criar o novo. Enquanto 
arquitectos à busca de inovar, é também lícito alimentar um olhar atento ao que nos 
rodeia, e uma mente livre de ideias pré-concebidas. Tal como explica Trillo de Leyva 
quando descreve a mudança que se dá em nós quando deixamos de nos considerar 
crianças e começamos o “exercício de ser adultos”142, que genericamente, consiste em 
não deixar-se impressionar por quase nada.

141 SMITHSON, Peter Upper Lawn Solar Pavilion, Op.cit., (sem paginação)
142 AGUILAR, B., FERRER, E., LÓPEZ, A., MARTÍNEZ, Á., MONTERO, F., NAVARRO, J., ORTIZ, J., TRILLO, J., 
Op. Cit., Tomo 6, p. 18
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Quando crianças nenhuma convenção nos guiava, passávamos horas debaixo de uma 
mesa, ou até num carro à espera que os adultos voltassem das compras. E nesses tem-
pos, por mais limitados que fossem os espaços, as aventuras não conheciam limites, e 
imaginavam-se coisas nunca antes vistas. Em casa uma mesa era um telhado, num carro 
os bancos de trás eram o sofá da sala, e os da frente a parede de um quarto.     

Em pequenos habitávamos as paisagens mais absurdas e as “espessuras” das coisas. Estes  
relatos experimentais alimentam as fantasias dos arquitetos, mas querem sobretudo 
recordar a capacidade de imaginação ao Homem, o real destinatário do espaço que o 
arquitecto não pode esquecer. Podemos fazer de todos os homens artesões, criativos, 
crianças, amantes da transformação de suas próprias vidas. É certo que este pode não 
ser o critério de felicidade de todos, sobretudo porque fomos educados pelo capitalismo 
consumista ao “ esforço mínimo”. Mas, e se assim não fosse? 

Sem arte a vida parte para a maquinação.143

À parte da casa própria, um arquitecto pode também usufruir da liberdade de experimentação 
que o cliente permita. Fora do programa da casa unifamiliar, podem existir possibilidades para 
provar novas formas de aglomeração, para além da experimentação de materiais e usos da 
envolvente natural, como vimos nos dois casos anteriores. 

Moriyama House 2005

Moriyama house responde ao pedido do proprietário: uma casa para ele mesmo, com 
quartos que se pudessem arrendar e um espaço para comercializar os seus licores. Em suma, 
uma casa para habitar e para render. A primeira ideia do arquitecto Ryue Nisgizawa foi a 
contrução de um único volume que albergasse todas essas funções. A resposta ao pedido 
evoluiu e esta deve-se não só à influencia do entorno mas também de outros projectos seus 
como a House in China, onde igualmente decide fragmentar a ideia de volume único. Com 
essa divisão adqua a resposta à escala do seu entorno e, fruto do infortúnio, serve-se do 
tecido fragmentado de Tokio como inspiração para o projecto casa/complexo Moriyama.144 
O resultado é uma inovadora noção de conjunto – um acampamento de volumes brancos 
num lote urbano.   

143 ALTO, Alvar. In is own words. Nova York, Rizzoli 1998, p. 137
144 AGUILAR, B., FERRER, E., LÓPEZ, A., MARTÍNEZ, Á., MONTERO, F., NAVARRO, J., ORTIZ, J., TRILLO, J., 
Op. Cit., Tomo 2, 3 e 4, p. 365

74. 1 Uper Lawn, Solar Pavillion, 
detalhes da construção, Wiltshire, 
Inglaterra, Alison And Peter 
Smithson 1959-62
74. 2 Uper Lawn, Solar Pavillion, 
detalhes da construção, Wiltshire, 
Inglaterra, Alison And Peter 
Smithson 1959-62
75. 3 Moriyama House, esquema 
de ocupação, Ota, Japão, Ryue 
Nishizawa 2005
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A casa recria a tradição de habitar domestico chinês e japonês145 onde a casa se organiza e 
cresce sobre o lote. São distribuidos 10 volumes independentes sobre 290 metros quadrados, 
alguns de mais de um piso, onde 9 se destinam a alojamento local e não para o tradicional 
crescimento familiar. É talvez a ideia de “família” social da cidade do séc .XXI onde se convive 
sobre a base de uma relação de interesse mutuo.  

A fragmentação dos volumes respeita a morfologia do entorno, e funciona como algo útil à 
privacidade desejada. Os vazios possibilitam pátios para uso dos inquilinos, para o seu 
encontro ocasional e premeditado num ambiente consciente da partilha de um lote comum. 
146 Os interiores dos volumes contam apenas com divisórias que, em sintonia com o 
mobiliário definido contribuem para um espaço reduzido mas de elevada eficiência.  

Ryue Nisgizawa tenta explicar as ideias que justificam o projecto elaborando uma 
síntese que, citando Pedro Garcia Martinez, se poderia intitular “Os sete novos pontos 
da arquitectura”: 1 . desmontar, 2 . descentrar, 3 . pequena escala, 4 . criação de meio 
ambiente, 5 . transparência, 6 . propriedade múltipla e densa e 7 . ausência de limites. 
147 Pontos que não são uma novidade absoluta em arquitectura, nem tão pouco na sua 
obra. Porém, assumem-se neste projecto de forma clara e consequente.

Moriyama House – Seven new architectural elements:

1. Desmontar:
A “casa” perde a forma de volume único e desfaz-se nas peças que a constituem, mediante 
esta ação de desmantelar, a estrutura já não é uma unidade compacta, adquire antes um 
caracter de “cluster”148 expressão do grupo team 10 que o próprio arquiteto usa para explicar 
a vantagem da dispersão rizomática. A união entre elas obriga à passagem pelo exterior que é, 
neste projecto o espaço central que intensifica o caracter de partilha e de comunidade.  

2 . Descentrar:
Na casa tradicional oriental é o pátio exterior central que permite a ligação entre todos 
os compartimentos da casa, um pouco como os claustros do ocidente. Nesta casa a ideia 
repete-se, porém o espaço exterior não é central nem passível de se configurar num gesto 
ou linha continua como um quadrado central.  

A “acentralidade” é uma estrutura contemporânea. Permite que qualquer lugar 
se converta no centro. Pode dizer-se que isto tanto gera a sensação de estarmos 
sempre no centro, como a de que há muitos centros. O nosso objetivo era criar 
uma casa com estruturas nas quais um residente mesmo vivendo no extremo 

145 Porém, Pedro Garcia Martinez identifica a principal influencia no programa da Casa M. de SANAA, in 
El proyecto de vivienda como laboratório de estrategias para Sejima y Nishizawa de 1987 a 2010, Tese de 
Doutoramento, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 2016, p. 368
146 AGUILAR, B., FERRER, E., LÓPEZ, A., MARTÍNEZ, Á., MONTERO, F., NAVARRO, J., ORTIZ, J., TRILLO, J., 
Op. Cit., , Tomo 2, 3 e 4, p. 368
147 MARTINEZ, Pedro Garcia. El proyecto de vivienda como laboratório de estrategias para Sejima y 
Nishizawa de 1987 a 2010, Op. Cit., p. 356
148 NISHIZAWA, Ruye, “Moriyama House. Seven new architectural elements (2010)” in El proyecto de 
vivienda como laboratório de estrategias para Sejima y Nishizawa de 1987 a 2010, Op. Cit., p. 360
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da parcela, fosse consciente do rico meio ambiente que existe à sua volta e se 
sinta como se estivesse implicado nele.149 

Nesta casa o espaço exterior é cuidado como se fizesse parte do interior. Nele não 
estão previstas apenas funções distributivas ou de mero disfrute do ar livre. É através 
dele que as partes da casa se conectam, acrescentando assim o caracter de espaço de 
deambulo e livre fruição. O que poderia ser um inconveniente na sociedade ocidental, 
é no oriente uma grande vantagem para a construção de um maior vínculo comum, de 
contacto com o natural e de condição nómada provisória enquanto inquilíno.  

149 La acentricidad es una estructura contemporánea. Permite que cualquier lugar si convierta en el centro. 
Se podría decir que esto crea a la vez un sentido de estar siempre en el centro y el sentido de multicen-
tralidad. Nuestro objetivo era crear un vivienda con estructuras en las que incluso si el residente vive en 
el extremo de la parcela , fuera consciente del enriquecedor medio ambiente que hay a su alrededor y se 
sienta como si estuviera implicado en él. – NISHIZAWA, Ruye, “Moriyama House. Seven new architectural 
elements (2010)” in El proyecto de vivienda como laboratório de estrategias para Sejima y Nishizawa de 
1987 a 2010, Op. Cit., p.361

76. 1 Casa tradicional Chinesa, 
evolução e crescimento 
76. 2 Casa pátio tradicional 
Chinesa, evolução e crescimento 
77. 3 Moriyama House, Contacto 
com a rua, Ota, Japão, Ryue 
Nishizawa 2005
77. 4  Moriyama House, planta:
A - a casa; 
B - cozinha 
D - banho 
C - sala de chá comum 
E, F - quartos com cozinha 
própria
G - uma suite com wc anexo 
(H) e varanda na cobertura 
I, J - quartos mais reduzidos
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3 . Pequena escala:
Os espaços pequenos querem sobretudo provocar uma relação de maior consciência 
sobre a escala do corpo e, consequentemente, uma proximidade entre corpos que altera 
a habitual forma de relação social entre as pessoas.  

Desde los espacios que son compartidos por varias personas a los espacios 
minusculos en los que sólo una persona puede entrar, la relación entre el espacio 
e las personas es diferente.150

4 . Criação de meio ambiente;
Em suma é permitir que o espaço exterior seja uma parte activa da casa. É aumentar 
a probabilidade da frequência com certos atos espontâneos que se dão em ambiente 
urbano ocorram também na casa, dissolvendo-se o limite entre rua e casa, público e 
privado. A implantação dos volumes peretnde simular o ambiente urbano dentro do 
lote para criar também um diálogo com as peças urbanas envolventes. Dento do lote 
produzem-se situações próprias da rua, dos passeios, do umbral da porta, do lancil no 
desnível entre o público e o privado.   

5 . Transparência: 
A transparência aqui pode traduzir-se literalmente pelas grandes janelas/portas de vidro 
que são um meio para a dissolução do que é realidade interior e exterior. São amplas 
aberturas, estrategicamente desalinhadas entre si para salvaguardar a privacidade. Uma vez 
que o limite de cada volume é simultaneamente revestimento e estrutura, é possível a livre 
escolha da localização das aberturas que melhor contribua para a ideia de ambiente sem 
fronteiras e abstração de um espaço maior.  

6 . Propriedade múltipla e densa:
A arquitectura é entendida não só como uma ferramenta que resolve espaços, mas que 
também gera novos modos de vida.151 Neste projecto o arquitecto possibilitou uma 
casa com mais do que uma chave, mais do que uma entrada – criou um espaço onde a 
ideia de propriedade se comuniza e divide.

A partilha oportuna que é sugerida no pedido do cliente e que logo se materializa 
em espaço construindo uma identidade comum é maior “novidade” deste projecto.”la 
multiplicidade de propriétarios y la densidad pueden ser vista como una situación en la 
que diferentes cosas se agolpan en un solo lugar. ?pero, no podría esto utilizarse tambié 
como un elemento espacial para hacer un espacio habitado más atractivo?” 

7 . Ausência de limites:
A densa ocupação do lote com os volumes é o que permite, de certo modo, perceber os 
limites da ocupação. Não existe uma linha física, mas a intenção dela lê-se na forma como 
o espaço se organiza. O facto de não existir limite, permite que este surja na imaginação

150 NISHIZAWA, Ruye, “Moriyama House. Seven new architectural elements (2010)” in El proyecto de 
vivienda como laboratório de estrategias para Sejima y Nishizawa de 1987 a 2010, Op. Cit., p. 362
151 MARTINEZ, Op. cit., p. 363 

78. 1 Moriyama House – notas 
da intenção de organizar os 
volumes segundo o traçado 
envolvente – Ota, Japão, Ryue 
Nishizawa 2005
78. 2 Moriyama House – casa 
de banho partilhada – Ota, 
Japão, Ryue Nishizawa 2005
78. 3 Moriyama House – pátio, 
apropriação e convívio – Ota, 
Japão, Ryue Nishizawa 2005
78. 4 Moriyama House – 
transparência – Ota, Japão, Ryue 
Nishizawa 2005

anapinheiro
Realce

anapinheiro
Realce

anapinheiro
Realce



80

e que, na realidade, de forma pontual se gerem situações que um muro jámais permitiria,
tanto entre os volumes como entre eles e os edifícios à volta. Só assim, ao ignorar a linha 
delimitadora, se permite um posicionamento estratégico dos volumes que dá continuidade 
ao traçado das ruas e caminhos envolventes. 

*

Infinito: transparência, ambiente e domesticidade 

Ruye Nishisawa assume a intenção de provocar a sensação de espaço infinito.152 Consegui-lo 
em espaços de áreas reduzidas, parece à partida um contrassenso que o arquiteto diz resolver 
recorrendo à repetição de pequenos elementos, reflexos e transparências.  

Sobre o seu ponto de vista a transparência tem a capacidade de nos fazer experimentar a 
arquitectura sem entrar nela. Exemplifica essa sensação ao descrever uma visita ao Partenon – 
um espaço para um deus, onde ninguém entra fisicamente, mas penetra com o olhar. Descreve 
o templo grego como um espaço construído que organiza e dá sentido ao espaço exterior, tão 
claro na sua intenção como o Centre Pompidou – um sistema organizativo que se comunica 
como tal desde fora. Sem querer comparar directamente Moryama House a estas duas obras 
por obvias descrepâncias de escala, Ruye pensa que pela transparência de cada peça, a casa 
provoca a mesma sensação de presença arquitetónica que o Pártenon, o Centre Pompidou ou 
os templos Horyuji que, como construções, são paisagem em si mesmos.

A paisagem domestica, o living como lhe chama Ruye Nishisawa, é por isso um tema de seu 
interesse. O cenário do dia-a-dia é paisagem, como simples janela para o mundo interior 
e exterior; uma janela que nos informa sobre a realidade mais próxima dos outros seres 
humanos, e a eles sobra a nossa. Constrói sobre esse diálogo um conceito de transparência 
que desmistifica e humaniza a realidade diária.  

Moriyama House liberou o arquiteto da área do lote como uma restrição. Relata que uma 
vizinha já de certa idade lhe disse ter gostado do projecto Moriyama por ser solarengo 
e otimista. Este é o tipo de comentário que o motiva a desenhar espaços que permitam 
essa experiência. Assume o interesse em projectar uma arquitectura que é desejável de 
usar pela dissolução dos antigos limites, tal como a experiência de condução de um carro 
descapotável em comparação ao carro convencional que nos limita a imagem da cidade. 
São experiencias que entusiasmam o arquiteto e o motivam para alcançar projectos cada 
vez “mais infinitos”. 

152 NISHIZAWA, Ruye, “Expereince of Architectural Concepts (2013)” in A+U nº 512, p. 66
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81. 1 Moriyama House – espaço 
exterior partilhado – Ota, Japão, 
Ryue Nishizawa 2005
81. 2 Moriyama House –
transparência e acessibilidade – 
Ota, Japão, Ryue Nishizawa 2005 
81. 3 Moriyama House – 
apropriação informal – Ota, 
Japão, Ryue Nishizawa 2005
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02.2. 2 Oportunidade de experimentar para o público

Moriama House, entre outros projectos, como por exempo o bloco de habitação em 
Fukukoa de Steven Holl153, provam-nos a possibilidade de alguma liberdade experimental 
ao contruir para particulares e empresas privadas. Porém, construir para o sector público 
coloca outras limitações, impostas não por uma questão de gosto, mas por normas e 
convensões obsolutas.  

153 Bloco de habitação colectiva experimental construido para uma exposição internacional de moradias. 
Nele explora-se o conceito multiusos fusuma da tradição japonesa, permitindo que o espaço nocturno, 
através de paredes móveis, se transforme e amplie o espaço diruno. Essa articulação gera uma riqueza 
espacial interior capaz de acompanhar as alterações familiares que decorrem ao longo do tempo, podendo 
transformar os compartimentos noutros usos ou adquirir outros destinatários. – in: http://www.stevenholl.
com/projects/fukuoka-housing? 
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Como já anteriormente exposto, é difícil à sociedade compreender a necessidade de um 
“laboratório” de arquitectura. A experimentação quase sempre se dá em construções 
privadas onde arriscar novos modelos é um luxo, sinónimo de tempo e de dinheiro. O 
acto de construir uma morada é então muitas vezes negligencado, pois ainda que seja 
uma casa ou um escritório, é uma contribuição na criação do “mundo” colectivo, por mais 
isolado que pareça ser o contributo como nos explica Mircea Eliade:  

Instalar-se num território, construir uma morada, pedem, conforme vimos, uma 
decisão vital, assim para toda a comunidade como para o indivíduo. Porque tra-
ta-se de assumir a criação do “mundo” que se deliberou habitar. É preciso, pois, 
imitar a obra dos Deuses, a Cosmogonia. Mas isto nem sempre é fácil de fazer, 
porque também existem cosmologias trágicas, sangrentas: como imitador dos 
gestos divinos, o Homem deve reiterá-las. Se os Deuses tiveram de espancar e 
de esquartejar um Monstro marinho ou um Ser primordial para poderem criar a 
partir dele o mundo – o Homem, por seu turno, deve imitar essa acção quando 
constrói o seu mundo próprio, a cidade ou a casa. 154

 
Por outro lado, não parece justo ou razoável que se zele por evoluir o habitar apenas de 
quem tem disponibilidade de tempo e dinheiro. Entramos numa das esferas sociais da 
arquitectura, cujo o desempenho da actividade com a devida responsabilidade depende, 
em parte, da prioridade que a sociedade lhe concede, seja tempo ou condições de 
experimentação ao propósito. 

... temos o direito de perguntar “por que razão” se pensou que a habitação devia 
ser o mais barata possível e não, pelo contrário, bastante dispendiosa; por 
que razão, em vez de se envidarem todos os esforços para a reduzir a níveis 
mínios de área útil, espaço, espessura, materiais, etc., não se procurou edificar 
fogos espaçosos, protegidos insonorizados, confortáveis, bem equipados, 
ricos em oportunidade de privacidade, comunicação, intercâmbio, criatividade 
pessoal, etc. Ninguém pode ficar satisfeito com uma resposta que invoque a 
escassez de recursos disponíveis, sabendo quanto se gasta em guerra, mísseis 
e sistemas antimíssil, em projectos de exploração da Lua, na investigação em 
prol da desfolhação de florestas habitadas por resistentes ou na paralisação de 
manifestantes emergidas de guetos, na invenção de necessidades artificias, etc. 
ninguém consegue, ou deve, aceitar a baixa prioridade atribuída à habitação, à 
cidade e à paisagem. 155 156

154 ELIADE, Mircea. O Sagrado e o Profano. Lisboa: Relógio d’água 2016, p. 51 
155 CARLO, Carlo Di, “O público da arquitectura (1970)”, in O processo SAAL : arquitectura e participação, 
1974-1976, Op.cit., p. 271- 272.
156 No texto “The originality of the Avant Gard versus the Tradition of the New, (conferência, 1995)” K. Fram-
poton termina o seu discurso com a alusão a estas pertinentes questões de Giancarlo de Carlo no final dos anos 
sessenta. Ele mesmo, interroga a razão pela qual se fala sempre da habitação barata, e o porquê de não se pensar 
sobre o ponto de vista da durabilidade. In Nuevos modos de habitar = New ways of housing. Valencia: C.O.A.C.V 
1996, p. 325 

82. 1 Void Space/Hinged Space 
Housing, Fukuoka, Japão, Steven 
Holl, 1991 
82. 2 Void Space/Hinged Space 
Housing, Fukuoka, Japão, Steven 
Holl, 1991 
82. 3 desenho de possibilidades 
de transformação – Fukuoka, 
Japão, Steven Holl, 1991 
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A inadaptação dos modelos habitacionais e dos modos de habitar incutidos pelas cidades 
de hoje justificam um laboratório de arquitectura que incida sobre a necessidade de 
adquar a legislação e alertar os seus responsáveis das mudanças de costumes, dos modos

de construir e financiar de hoje. Para tal a melhor estratégia, como podemos concluir 
através do Movimento Moderno, é experimentar constantemente. Essa experimentação 
pode ser muito mais ampla se se aplicar à iniciativa pública, em projectos de de carácter 
temporal, para arrendar ou acolher jovens. Sem a possibilidade de testar é mais difícil 
estarmos convictos de uma arquitectura renovada, aumentando o risco de continuar a 
produzir modelos obsuletos como se não houvesse outra escolha. 157 

Em tudo isto se nota seguramente o que só se pode descrever em termos 
freudianos como o regresso à repressão ou, para colocar a questão de outra 
maneira, que um vê seguramente o genuíno ressurgimento de paradigmas que 
desde há muito tempo formam parte do incumprido legado do Movimento 
Moderno. E não é por estamos privados ou excluídos de toda a inovação 
crítica, mas antes porque somos incapazes de realizar estas formas graças à 
evidente repressão politica, fiscal ou ideológica.158 

Como alternativa, Cien Modelos de Viviendas Experimentales propõem um projecto no qual 
se establece um acordo com proprietários e inquilinos de um pagamento que se adeqúe à 
condição experimental das casas que financiam ou ocupam. Desse modo, ambas as partes 
beneficiam de um processo que, além de rendas baixas e incentivos ao investimento privado 
em benefícios fiscais, visa ainda poder concluir melhoras para toda a sociedade na forma 
optimizada de construir habitação, social ou não. O projecto planeia uma forma de permuta 
de espaço disponível, conhecimento e investimento que ao mesmo tempo que serve as 
pessoas (mediante a sua disposição), serve a arquitectura em prol de seu desenvolvimento 
humano e cientifico.159  

A proposta feita pelo grupo de investigação coordenado por Trillo de Leya é tornar a 
experimentação num projecto do interesse público, como algo que pudesse ser levado a 
cabo pelo Estado. Tal como se constroem hospitais e escolas que em suma querem servir 
e cuidar melhor os cidadãos. Os espaços construídos neste âmbito destinar-se-iam ao 
aluguer e à experimentação que visasse estar a par das últimas necessidades da sociedade 
cada vez mais tecnológica. 

157 ...la necesidad de que el legislador cambie de forma de actuar y esté más atento a las nuevas realidades que van 
surgiendo cada día. Y para ello se insiste constantemente en la necesidad de retomar la estrategia usada en el siglo 
pasado, de experimentar constantemente. Este margen de experimentación, es mucho más amplio para la iniciativa 
pública, y para las viviendas de carácter temporal, tipo alquiler, o las destinadas a colectivos de jóvenes. Sin esa 
componente de experimentación, difícilmente se podrá llegar a un cuestionamiento y renovación de los preceptos 
con los que hoy, de forma obsoleta y extemporánea, se produce la vivienda protegida. –  AGUILAR, B., FERRER, E., 
LÓPEZ, A., MARTÍNEZ, Á., MONTERO, F., NAVARRO, J., ORTIZ, J., TRILLO, J., Op. Cit., ,Tomo 8, p.12 
158 FRAMPTON, “The originality of the Avant Gard versus the Tradition of the New, (conferência, 1995)”, 
Op. Cit., p. 322
159 AGUILAR, B., FERRER, E., LÓPEZ, A., MARTÍNEZ, Á., MONTERO, F., NAVARRO, J., ORTIZ, J., TRILLO, J., 
Op. Cit., Tomo 8, p.64
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... Es decir, dar cabida a formulas de convivencia mista entre elementos básicos 
protegibles y elementos de expresión libre, o formulas donde las ayudas son 
personales en función de las circunstancias temporales de un individuo, y el 
precio de la vivienda pasa por un acercamiento a los costes reales de la 
construcción, una vez que el suelo sobre el que se construye sea mayoritariamente 
de titularidad publica, igual que lo son para otros servicios básicos de sanidad, 
transportes, o justicia, o igual que lo son en muchos países de Europa. Nadie 
piensa que es dueño de una habitación de hospital público por tener que usarla 
temporalmente. 160

O projecto é ousado e facilmente recusável. Porém, há uma “crise” que abona a seu favor. 
A procura de apartamentos para arrendar a um preço acessível é geralmente maior que 
a oferta em Espanha e em Portugal161 o que tornaria estas casas algo atractivas, ainda que 
com o condição de serem experimentais e provisórias. 162 

Em suma, o objectivo de um projecto assim seria o de obter um conjunto de 
aportações quer de políticas urbanas, quer de novos materiais, que dessem voz aos 
pedidos da sociedade de hoje e permitissem contornar as dificuldades adjacentes aos 
modos de construção e financiamento tradicionais. E, desse modo, construir um 
laboratório que permitisse experimentar não só novas soluções de materiais, mas 
também diferentes modos de associação entre pessoas, evitando a recorrente 
segregação de grupos destruturados e pessoas isoladas.163

160 Idem, Tomo 8, p. 68
161 “Há um sério problema de oferta de casas para arrendamento, que é transversal a todo o país, mas 
que afeta sobretudo as zonas urbanas, onde existam centros universitários ou hospitalares e onde a procura 
é largamente superior à oferta”, refere Ricardo Sousa. – In Economia, Expresso, 19. 03. 2017, 15:30h, http://
expresso.sapo.pt/economia/2017-03-19-Faltam-casas-para-arrendamento-em-todo-o-pais-1 - consultado em 
24. 05. 2017. 12:35h 
162 ... Esta circunstancia no sería en absoluto problemática, ya que en la actualidad existe más demanda que oferta en 
el mercado de la vivienda. Esto significa que muchas personas estarían dispuestas a aceptar condiciones experimentales 
de una vivienda con tal de poder acceder a la misma en condiciones económicas razonables. –  AGUILAR, B., FERRER, 
E., LÓPEZ, A., MARTÍNEZ, Á., MONTERO, F., NAVARRO, J., ORTIZ, J., TRILLO, J., Op. Cit., Tomo 8, p. 69
163 ... haría posible la integración de personas y grupos de personas, grupos familiares de distinta naturaleza, 
provocando intercambios y permitiendo relaciones que en la práctica se dan y no son viables por falta de 
modelos arquitectónicos que lo permitan. – Idem, Tomo 8, p. 73
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03 Práticas Comuns

Não é novidade falar do interesse dos arquitectos por novas morfologias do habitar. 
É o reflexo das viagens e leituras, de modos de vida recolhidos na casa do vizinho, na 
viajem ao outro lado do mundo, ou apenas no livro mais exótico de uma biblioteca. Em 
arquitectura, acomodar com o máximo conforto e versatilidade sempre foi motor da 
perspicácia, prova de insatisfação e princípio para inovação. E o que vemos e pensamos 
hoje, de pronto nos surpreende como não sendo um tema novo.

A sequência com que aqui se apresentam obras e autores é fruto de uma intenção que não 
se quer cronológica, mas sobretudo evolutiva e consequente. Através de obras e autores, 
queremos apresentar um contexto onde experimentar novas formas de habitar, seja a casa, 
seja a rua, se faz um processo de procura consciente em arquitectura. A partilha deste objeti-
vo comum pode fazer do conjunto algo mais interessante pela casuística e acaso deste “jogo” 
onde se denotam semelhanças e diferenças, talvez até mais estimulantes que os próprios casos 
em si. Por isso são vários os informadores e não apenas um.   

É nossa intenção que as obras aqui analisadas não constituam mera resposta formal. Estas 
surgem conformadas por uma necessidade, problema ou oportunidade que lhes dá forma na 
simples acção de corresponder a um objectivo de optmização. Porém, equivocamo-nos se 
as definimos ou fazemos parecer funcionalistas, pois que os espaços não delimitam usos ou 
programas únicos, e até alguns dos materiais nelas utilizados renunciam a função para a qual 
serviam inicialmente. Queremos apresentar um conjunto de práticas de arquitectura que, 
na sua abertura se mostram disponíveis à passagem do tempo, à presença de elementos 
naturais, à mutação e sensibilidade humana. 

Se antes falámos de Muuratsalo, Upper Lawn – Solar Pavilion e Moriayma House como 
oportunidades de provar outros modos de criar na construção da habitação própria, queremos 
agora reunir alguns exemplos onde construir para outros foi momento dessa mesma liberdade, 
sem por em causa a responsabilidade da profissão nos seus compromissos éticos, ambientais, 
sociais e económicos. 

03.1 Parâmetros de escolha

Como exemplo de projecto de investigação, Cien modelos de Viviendas Experimentales é 
modelo e guia deste capítulo por dois motivos: pela estrutura dada aos temas abordados 
– uma exposição coerente de textos, relatos, dados históricos, casos de estudo e novos 
projectos; pelo conteúdo analítico – um número relativamente grande de casos que dá a 
reconhecer como resultado de um intento de desenvolver o programa e a construção da 
habitação na arquitectura do século XX. 
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Outros projectos de investigação são referência deste capítulo: La Dissolución de la Estancia e 
ReHabitar en nueve episódios. La Dissolución de la Estancia reúne um conjunto de descrições 
e obras resultantes da preocupação dos arquitectos em evoluir e aumentar as possibilidades 
da habitação durante o Movimento Moderno. A publicação apresenta diferentes modos de 
conceber o ambiente doméstico no que o faz público, privado, moldável e permanente, e os 
antecedentes de cada opção desde a década de 20 a 60.

ReHabitar é o nome de outro projecto de investigação; é, também, um conceito diferente da 
palavra “reabilitar”. É um processo de transformação e inclusão ilustrado em nove capítulos, em 
jeito de notícia sobre modos de repovoar e reprogramar edifícios, potenciando mais usos e 
mais lucro, reprogramando e ocupando os espaços vazios da cidade. 

Queremos que este capítulo seja mais que uma cópia ou síntese das investigações 
consultadas. O nosso propósito é dar continuidade ao tema da “invenção” em 
arquitectura, como projecto aberto e de conjunto: projectar novos pontos de vista com 
os autores e obras elegidos. O critério de selecção em que ver com a oportunidade de 
establecer uma “ponte” entre os casos apresentados nos três projectos de investigação 
anteriormente citados e as práticas de outros arquitectos não incluídos, com especial 
enfoque na obra de Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal - cujas propostas para a casa, o 
museu ou a escola da contemporaneidade, nos ajudam evoluir o tema da habitação até 
à condição permanente do habitar.   

Inicialmente, a escolha destes dois arquitectos prendia-se com uma preferência pessoal; a 
necessidade e desejo de saber mais sobre os seus modos de actuar, e uma leve suspeita de 
um fio comum entre pontos de vista. Mais tarde pudemos considerá-los oportunos neste 
capítulo, como um paralelo aos modos de actuar defendidos nos projectos de investigação 
anteriormente citados, e ainda na actitude projectual de outros arquitectos. 

Falar da obra de Lacaton e Vassal possibilitou acrescentar casos de edifícios públicos que 
establecem objectivos e vantagens comuns com os que propomos para a habitação. 
Essa mistura parece-nos essencial para poder falar de inovação na condição comum 
de “habitar”, tantas vezes confundida com “habitação”. Assim, após uma reflexão sobre 
os problemas e soluções apresentados para a habitação nas três referências “teóricas”, 
a obra desenvolvida pela dupla Lacaton e Vassal é tratada como hipótese de resposta 
contemporânea à falta de espaço de recreação intima e social europeia, entrecala com 
as de outros autores, como Lina Bo Bardi, Shigeru Ban e Bukminster Fuller. 

Mais do que dar continuação a um catálogo de casas experimentais, de diferentes 
abordagens sobre o ambiente doméstico, ou de soluções de reabitação queremos 
expor formas de propor o habitar, casas ou não, igualmente regeneradoras, no 
humanismo que esse propósito implica. Desse modo, decidimos misturar os casos e 
organiza-los por objectivos comuns. 
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A abertura, despreconceito e informalidade das situações apresentadas inspira-nos para 
a qualidade “comum” no acto de pensar e organizar o espaço. Os relatos aqui reunidos 
formam uma “lista” de estratégias, de modos de construir com e no tempo, de lições do 
passado, de oportunidades do presente e promessas do futuro, num exercício continuo 
de despojar de preconceitos sobre as formas de habitar, pensar a casa, a rua e a cidade.

 Experimentar: provar e inovar;

O tema “experimental” surge neste trabalho por influência da bibliografia utilizada164, caracteriza 
a busca de um conjunto de situações, formas de pensar e casos de estudo – obras construídas 
ou não, desde o Movimento Moderno à contemporaneidade – que informam a possibilidade 
de novas propostas de habitar. No caso concreto da habitação, “vivienda experimental” é uma 
noção que surge sobre o pretexto de contrariar a tendência dos promotores da construção 
habitacional que, genericamente visam diminuir as áreas comuns e construir segundo antigas 
convenções de aglomeração.165 

Sobre esse propósito, torna-se necessário esclarecer os requisitos à condição experimental. 
Os modelos elegem-se pela utilização de novos matérias e/ou técnicas construtivas incluindo 
a pré-fabricação (A), o estabelecimento de novos modelos funcionais (B), novas estratégias 
de financiamento (C) e agrupamento de pessoas (D).  

De forma geral, os requisitos à condição experimental A, B, C e D visam a “desconstrução” de 
preceitos iniciais, de padrões construtivos e programáticos. O mesmo nos parece ocorrer na 
prática de Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal quando, por exemplo, descrevem a escassez de 
recursos como mãe da renovação, criatividade e engenho humanos.166 Mas também na suas 
soluções livres de preconceitos que permitem o convívio entre o formal e informal: o mais 
recente sistema de cortinas isolantes e o velho e confortável sofá de linhas tortas; ou um chão 
de betão e um quadro de colecção, etc. 

Ao longo do estudo, pudemos convocar a prática de outros arquitectos como é o caso de 
Shigueru Ban que também nos revela a pertinência da sua obra no que diz respeito à 
subversão das convenções tradicionais, como mais à frente iremos explicar. Bukminster Fuller, 
pela aplicação do readymade em arquitectura. Archigram, Archizoom e Superestudio pela 
radicalidade com arricaram pensar o que começa hoje a ser menos utópico. Por fim, Lina Bo 
Bardi, mestre em subverter, revelando-nos outro modo de reabitar, “tirar partido”, ignorar os 
estigmas, popularizar o banal, entender a necessidade de comunicação, movimento e 
transformação do homem ao conceber espaço. 

164 De forma geral, “experimental” é a palavra que caracteriza o projecto de investigação Viviendas 
Experimentales: Manual de Proyecto.
165 AGUILAR, B., FERRER, E., LÓPEZ, A., MARTÍNEZ, Á., MONTERO, F., NAVARRO, J., ORTIZ, J., TRILLO, J., 
Op. Cit., Tomo 1 p. 9
166 VASSAL, Jean Phillippe, LACATON, Anne, “Conversación con Patrice Goulet, 2G, n.º 21, p. 126 - 130
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Do ponto B resultam três modos de 
mobilidade, flexibilidade e crescimento:  

a casa como um carro, em sentido literal, 
que nos permite estar a par do que podem 
ser as verdadeiras inovações tecnológicas e 
possibilitar um certo nomadismo; 

as casas adaptáveis, passiveis de crescer ou 
até mesmo de mover paredes interiores;  

a casa de limites fixos com compartimentos 
verdadeiramente móveis, que permite o 
nomadismo dentro espaço limitado previsto;  

Do ponto A resultam três modos 
genéricos de construção:  

a construção com uso da pré-fabricação 
industrial que visa essencialmente um 
menor impacto económico;  

híbrido: a construção tradicional com o 
uso de novos materiais de construção: 
“hi-tech”, “eco system”, etc.;

a construção de “estufas” como delimitação 
de propriedade; 
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Do ponto C resultam três novos pon-
tos de vista sobre o financiamento:

fruto de um investimento pessoal que, ao 
contrario do que é recorrente, não aprisiona 
o proprietário ao lugar, mas que lhe permite 
mudar-se com a casa;  

a casa depende do crescimento económico 
do habitantes, ou mediante o lucro que um 
compartimento produza;

o uso inusual de tecidos, plásticos e estruras 
agricolas permite uma construção de custo 
mais acessivel, tal como o isolamento termico 
feito à base de despericios industriais. 

Do ponto D resultam três novas for-
mas de organizar:  

a casa permite a integração e adaptação a 
qualquer meio consoante as necessidades. 
Não se adequa a um contexto físico, mas 
antes a uma condição de sobrevivência; 

habitação de vários tipos, escritórios, 
e lojas compõem o conjunto, sem que 
se estableçam limites definitivos entre 
espaços e funções; 

a alteração de funções dos materiais 
utilizados permite a adptação ao clima, 
garantindo contacto com o exterior e 
privacidade entre usuários;

92 - 93 Novos matérias e 
técnicas construtivas (A), Novos 
modelos funcionais (B), Novas 
estratégias de financiamento (C) 
e agrupamento de pessoas (D); 
(identificação de imagens) - da 
esquerda para a direita, de cima 
para baixo: 
92. 1 Maison Tropicale, Jean 
Prové 1951; 92. 2 Markies, 
Eduard Böhtlingk 1985; 93. 3 
Caseta Desmontable, GATE-
PAC 1929-35; 
92. 4 Uper Lawn, Solar Pavilion, 
Alison and Peter Smithson; 92. 5 
Low cost Housing, Perú, James 
Stirling 1969; 93. 6 Moryama 
House, Ryue Nishizawa 2005; 
93. 7 Void Space/Hinged Space 
Housing, Fukuoka, Japan, Steven 
Holl 1989-91; 
92. 8 Dymaxion House, Buck-
minster Fuller 1927; 92. 9 Naked 
House, Shigeru Ban, 2000                                              
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03.2 Identificar com os outros;

Perdas simultâneas (espaço e tempo), Onde está o 
tempo doméstico?, O significado dos sonhos - a casa de 
férias, Habitamos a casa que herdamos dos Romanos, 
Armazenar é assassinar o espaço livre - são os títulos 
dos relatos de insatisfação que apresentámos no capítulo 
anterior. Com base neles establecemos um conjunto de 
requisitos construtivos e formais que tentamos ilustrar 
com obras que apresentam essas mesmas preocupações 
e objectivos como estratégias de projecto. Os exemplos 
constituem apenas hipóteses de resposta, pois que não é 
nossa intenção definir qualquer obra como solução única 
aos problemas colocados.
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03.2. 1. Menos custos, mais espaço:

Sobre a premissa de construir casas com menor custo – como direito, posse ou 
condição mínima da dignidade humana – Cien Modelos de Viviendas Experimen-
tales foca-se em encontrar modos económicos de construir, sem que eles impliquem a 
redução de área habitável. O mesmo propósito identificamos na “ética” de projecto de 
Lacaton e Vassal: 

No partimos nunca de la idea de construir barato, sino que nos preguntamos cómo 
podemos obtener todo lo que queremos. El hecho de ajustar el presuspuesto no 
determinam ni limita nunca nuestras ambiciones sobre ciertas cualidades esenciales: 
los espacios, las sensaciones, los usos e el confort. El compromisso com el bajo coste 
es el medio de alcanzarlas.167

As propostas da dupla francesa, tal como as reunidas no projecto de investigação não se 
enfocam apenas no construir com menos, mas também no possibilitar mais actividades e 
usos simultâneos, numa sociedade onde o tempo se subvaloriza.168

Numa habitação possibilitar mais usos é salvaguardar espaço para trabalhar, para brincar 
quando se é criança, para guardar as coisas de que se gosta, para fazer refeições na 
varanda, para receber visitas... Associam-se quase todas estas possibilidades a uma
habitação de grandes dimensões. Porém, sabemos que a área e a construção têm um 
custo. Quanto maior o espaço, maior é também a área construída. Assim o é na habitação 
e no equipamento público. Mas ao adoptar-se um modo de construção económico, surge 
a hipotese de adquirir mais “área”, ou simplesmente construir o espaço cujo o elevado 
preço de antes impossibilitava o sonho.

167 LACATON, Anne. “Conversación con Patrice Goulet”, 2G, n.º 21, p. 123 
168 AGUILAR, B., FERRER, E., LÓPEZ, A., MARTÍNEZ, Á., MONTERO, F., NAVARRO, J., ORTIZ, J., TRILLO, J., 
Op. Cit., Tomo 1 p. 23 - 24
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03.2. 1. Menos custos, mais espaço: 

CASA, ESCOLA OU MUSEU: UM COMPLEXO INDUSTRIAL 

A pré-fabricação implica uma especialização da mão de 
obra, que por sua vez diminui o tempo de construção e 
o custo. Estrutura e chapas metálicas, placas de fibra de 
vidro e isolamento, gesso cartonado, soalho flutuante, 
caixilhos, cortinas térmicas e isolantes, são os materiais 
indispensáveis à diminuição de custos.  

O conjunto de 53 casas em Saint-Nazaire constitui ex-
emplo da adopção desta estratégia. O projecto surge de 
uma reflexão sobre novas formas de habitar por parte 
do HLM (Habitation à loyer Moderé)169 com relação 
a três situações decorridas na mesma cidade, onde a 
transformações em edifícios de habitação consistiram 
em densificar o construído, aumentando o número 
de espaços para alugar, podendo mais tarde dar-se a 
amplificação e restauro dos apartamentos originais. 170 
Entendemos que o baixo custo associado à construção 
deste tipo de intervenções possa ter funcionado como 
um atractivo importante para a eleição desta proposta 
por parte dos agentes políticos. 

Para este projecto os arquitectos conseguiram con-
vencer os fabricantes a construir lajes alveolares de 
dez metros de vão,171 o que significa que a mesma 
mão de obra produziu mais área habitável. Em suma, 
optar pela pré-fabricação permitiu aos moradores 
usufruir de mais espaço, gozar de áreas semi-exteri-
ores; permitiu aos que vivem no rés- do-chão ter a 
regalia de possuir um espaço de jardim exterior priva-
do. Algo que geralmente não ocorre nos edifícios 
de habitação social de construção corrente, onde as 
áreas exteriores privadas são reduzidas ao máximo, 
porque não são entendidas como prioridade.   

169 HLM é uma entidade que gere a construção de casas e 
apartamentos de renda controlada, seja um investimento publi-
co ou privado, razão pela qual não se deve confundir este com o 
programa público de habitação social. As construções do HLM são 
maioritariamneete financiandas por fundos privados com beneficios 
físcias, e ou investimento públicos parciais, directos ou indirectos. 
- In wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Habitation_%C3%A0_loyer_
mod%C3%A9r%C3%A9, consultado a 03.06.2017 às 13:25h. 
170 LACATON, VASSAL, “53 viviendas, Saint-Nazaire (2007- 2011)”
 2G, n.º60, p.108
171 LACATON, A. VASSAL, J. Actitud, (eBook) 2017, (sem paginação).
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96. 1 Complexo de 53 Viviendas 
em Saint-Nazaire, Março 2017
96. 2 Complexo de 53 Viviendas 
em Saint-Nazaire, Sala de estar 
de apartamento rés-do-chão, 
Jardin d’hiver e jardim exterior, 
Março 2017
97. 3 Complexo de 53 Viviendas 
em Saint-Nazaire, 3 pisos, 
passagem e galeria/escada de 
distribuição exterior, Jardin 
d’hiver do primeiro e segundo 
andar, jardim exterior vedado 
do rés-do-chão, Março 2017
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03.2. 1. Menos custos, mais espaço: 

CASA, ESCOLA OU MUSEU: UM COMPLEXO INDUSTRIAL 

A Escola de Nantes ou o Palais de Tokyo também 
são exemplo do uso da pré-fabricação como meio 
de obtenção de mais espaço, ainda que os seus 
projectos reúnam outras estratégias projectuias, que 
abordaremos mais à frente (construir em altura)

Assumir o caracter “industrial” com uma vantagem 
económica: a utilização de apainelados acrílicos no 
lugar de grandes vidros, que protegem e iluminam 
igualmente os vãos. Ao deslizar, criam um ambiente 
semi-interior, semi-exterior, que não precisa dos 
isolamentos exteriores, ou dos acabamentos interi-
ores. Uma espécie de caixa de ar que permite que 
sejam os próprios habitantes quem decide como 
climatizar os espaços. 



99

Da esquerda para a direita:
98. 1 Palais de Tokyo, entrada, 
Março 2017
98. 2 Palais de Tokyo, entrada, 
Março 2017
99. 3 Faculdade de Arquitectura 
de Nantes, oficina de maquetes, 
Março 2017
99. 4 Faculdade de Arquitectura 
de Nantes, espaço de 
apropriação livre, Março 2017
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03.2. 1. Menos custos, mais espaço: 

TRANSFORMAR “O MAL-AMADO” 

Propomos alterar o ponto de vista sobre as marqui-
ses, o betão aparente, as paredes por rebocar ou os 
caixilhos de PVC, por vezes hostis aos “olhos” quer 
dos arquitectos, quer dos “não-arquitectos”.
As marquises, a título de exemplo, são, na maioria das 
vezes, entendidas como obras marginais e ilegais que 
nos mostram uma forma de colonizar espaço exterior 
que possibilita usos colectivos que melhoram a rigidez 
inicial dos projectos arquitectónicos, introduzindo um 
espaço intermédio para a sustentabilidade climática. 172

A construção de uma marquise não se trata de algo 
recente, como podemos verificar nas fotografias à dire-
ita. Tal como os pátios sevilhanos, os antigos “cierros” 
de vidro e ferro são uma solução antiga para proteger 
o interior das adversidades do clima. Na Andaluzia 
estas alcovas de vidro173 nas fachadas são frequentes na 
construção popular. Permitiam controlar a rua, ainda 
que protegidos do clima. Talvez pela influência árabe, 
estes aparatos também se associam à dissimulação de 
limites entre o interior e exterior. Podemos verificar que 
o tema das fachadas ventiladas e peles duplas tidas nos 
dias de hoje como imprescindíveis à sustentabilidade 
dos edifícios não é um tema exclusivo da contempora-
neidade. 174

Como já referimos, não se trata somente de um 
meio ao equilíbrio ambiental, mas também social. 
De certo modo, a marquise formaliza o space in 
between defendido por Aldo Van Eyck:

(...) A arquitectura deveria ser concebida como 
uma figuração de lugares intermédios claramente
definidos. (…) É difícil criar um espaço onde 

172 “Estas obras marginales e ilegales nos muestran la forma de 
obtener espacios exteriores colonizados para usos colectivos 
que mejoran la rigidez inicial de los proyectos de arquitectos, 
introduciendo un espacio intermedio para la sostenibilidad 
climática.” AGUILAR, B., FERRER, E., LÓPEZ, A., MARTÍNEZ, 
Á., MONTERO, F., NAVARRO, J., ORTIZ, J., TRILLO, J., Op. Cit., 
Tomo VI, p. 27
173 Idem, Ibidem.
174 Idem, Ibidem.
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100. 1 Cierro do século XIX, 
Calle Jimoios, Casco Antiguo, 
Sevilla
101. 2 Cierro do século XIX, 
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03.2. 1. Menos custos, mais espaço: 

TRANSFORMAR “O MAL-AMADO” 

... construir a vida plena equilibrada entre intimo e 
colectivo, “dois mundos opostos, sem transição. 
(...) cada vez que passamos através de uma porta 
somos divididos em dois; mas já nem nos damos 
conta e simplesmente seguimos em frente. 175 

Quando desde a sua origem um bloco de habitação 
não conta com espaços desta qualidade, que é aliás 
o mais recorrente, este é um tema frequente nas 
reuniões de condomínio e de difícil licenciamento. 
Quando se alcança o consenso é oportuno 
transformar a corrente marquise de pvc numa nova e 
coerente “galeria de vidro” a toda a volta. Em suma, 
trata-se de uma estratégia de reabilitação que resolve 
problemas de infiltrações, humidades e 
isolamento; contribuí ainda para o aumento de área 
útil em apartamentos pequenos, muitas vezes sem 
espaço de lavandaria; e de reabilitação da imagem do 
edifício de forma coerente. 

Em Paris, na Tour Bois le Prêtre Lacaton e Vassal fazem 
uma proposta de transformação que é, em suma, o 
acréscimo de uma “galeria de vidro”, ao contrário da 
política de demolição que se apresentava como a mais 
atractiva. Puderam comprovar que uma medida de 
reabilitação é capaz de gerar um espaço de qualidade, 
com mais rapidez e menor custo de construção, que 
uma demolição e posterior construção de raiz.176

Neste caso concreto, a viabilidade desta opção 
aumentou com o facto da estrutura do edifíco 
original ser dependente da fachada. Assim puderam 
“abrir” os pequenos vãos de janela e os arranques 
de varanda sem colocar em perigo a estrutura, e 
acrescentar uma estrutura ligeira de laje, vigas e 
vãos metálicos que aumentam a área de superficie 
interior/exterior. 

175 VAN EYCK, Aldo. Manual Team X. In La disolución 
de la Estancia, Op. Cit., P. 202
176 LACATON, VASSAL, “Transformación de la torre Bois-le-
-Prête, Paris (2005-2011)”, 2G, n.º60, p. 58
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102. 1 Tour Bois le Prêtre – 
interior de uma marquise – Paris, 
França, Lacaton e Vassal 2011
102. 2 Tour Bois le Prêtre – 
remodelação exterior – Paris, 
França, Lacaton e Vassal 2011
103. 3 Esquema de três soluções 
possiveis (evolução): varanda 
exterior simples; varanda 
transformada em marquise; 
varanda com marquise com 
ampliação de espaço exterior. 
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03.2. 1. Menos custos, mais espaço: 

TRANSFORMAR “O MAL-AMADO” 

Se à partida, qualquer varanda corre o risco de se ver 
transformada numa marquise, pela saturação dos seus 
ocupantes, podemos considerar preferível projectá-la 
desde início. Ao fazê-lo atende-se a uma antiga ne-
cessidade comum, salvaguarda-se a aparência formal 
e uma maior área de ocupação permanente da casa. 
Além disso, a sua inserção é uma mais valia para o 
controlo térmico. 

Contar com um espaço de marquise à partida é 
o que fazem Lacaton e Vassal nos seus projectos 
habitacionais de raiz. Ainda que lhe chamem Jardin 
d’hiver, o objectivo desta construção é o mesmo. 
No conjunto habitacional de 53 casas em Saint-Naz-
aire, esta opção está presente, ainda que dissimula-
da pela inserção coerente na restante linguagem do 
edificado: chapas de metal e policarbonato, perfis e 
caixilharia de aço. A entrada das casas faz-se justa-
mente pelo Jardin d’hiver, um espaço informal que 
é ponte entre o interior e o exterior, com as mais 
valias de um e de outro.

Um casal de residentes pôde confirmar-nos as 
vantagens deste espaço: pelo controlo do frio e do 
Sol, pela possibilidade de cuidar algumas plantas mais 
delicadas, pela possibilidade de correr uma janela a 
meio de uma refeição no exterior. Ao caminhar pelo 
bairro, pudemos observar casas vizinhas que também 
haviam “crescido” através de um espaço de transição. 
Não podemos assegurar que as 53 vivendas sejam 
a influência, mas podemos constatar que se trata de 
um facto curioso. 
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104. 1 53 habitation HLM – Jar-
dim da casa n.º2 dese o interior 
– Saint-Nazaire, França 2017
104. 2 53 habitation HLM – 
jardim da casa n.º 2 desde o 
exterior – Saint-Nazaire, França 
2017
105. 3 Quatro entradas de 
casas na rua Allé des Eglatines, 
Saint-Nazaire, França 2017
105. 4 53 habitation HLM –
Quatro entradas de casas –
Saint-Nazaire, França 2017
105. 5 Enfiamento da rua Allé 
des Eglatines, Saint-Nazaire, 
França 2017
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03.2. 1. Menos custos, mais espaço: 

TRANSFORMAR “O MAL-AMADO” 

Transformar o “mal-amado” numa opção de pro-
jecto não se fica pela desconstrução do conceito 
de marquise. A dupla francesa fala-nos de opções 
prioritárias, tais como, por exemplo, assumir a aus-
ência de acabamentos com o fim de economizar:

El ahorro de costes puede ser hoy la manera de 
realizar edificios excepcionales. Su interés reside 
en que nos hace interrogarnos sobre la con-
veniencia de lo que se nos pide. En la mayoría 
de nuestros proyetos esta aproximación acaba 
siendo fructífera. En la casa Latapie nos incitó a 
conseguir el mayor espacio posible. En el Palais 
de Tokyo nos llevó a aceptar la ausencia de 
revestimento en paredes y muros, así como un 
equipamiento mínimo (fig.XX). Obliga a discrim-
inar lo secundario frente a lo principal y esta-
blecer jerarquías. 177 

Parte da colecção do Museu de Arte Moderna de 
Paris foi translada para o Centro Georges Pompidou. 
Esse espaço, então vazio do museu, é hoje indepen-
dente ainda que a planificação do edifício, pela sua 
simetria e modulação, pareça ser o mesmo. Hoje em 
dia, colocados lado a lado, ao entrar num e noutro é 
possível observar as diferenças de carácter dos dois 
lugares, ainda que sejam partes integrantes do mesmo 
corpo. O aspecto inacabado assume-se como uma 
opção de acabamento lícita com o fim de economizar 
dinheiro que, pode, primeiro de tudo, tornar prat-
icável o investimento. O betão aparente, os tubos, as 
estruturas adicionadas, os restos de gesso cartonado 
conferem um carácter que permeabiliza o ambiente 
de exposição; despe-o da ideia de “arte de salão” 
intocável. É espaço aberto sem uma leitura fechada 
sobre o que é ou não estético. Ali uma obra exposta é 
um dos muitos remates. 

177 VASSAL, Jean Phillippe, “Conversación con Patrice Goulet”, 
Op. Cit., p.123 
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106. 1 Palais de Tokyo – en-
trada para sala de exposição – 
Paris, França 2017
106. 2 Museu de Arte Moderna 
da cidade de Paris – escadaria 
de acesso à sala de exposição. 
O Museu encontra-se situado 
no mesmo corpo que Palais 
de Tokyo, porém são notorias 
as diferenças de “ambiente” de 
ambos os espaços. França, 2017
107. 3 Palais de Tokyo – escada 
correspondente simétrica à do 
Museu de Arte Moderna de 
Paris. França 2017
107. 4 Imagem Satélite do 
complexo de museus em Paris: 
Palais de Tokyo e Museu de 
Arte Moderna de Paris. Google 
Earth, Agosto 2017
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Industrializar a habitação permitiria criar diferentes 
modelos de combinações, o que significaria estar mais 
próximos de adequar a arquitectura às variantes de hoje, 
quer económicas, quer climáticas. Em suma, seria como 
fazer uma arquitectura de catálogo, finalmente comercial 
e acessivel a todos, para o bem e para o mal.  

Desde o Movimento Moderno que se reconhece 
na solução modular de junta seca uma estratégia de 
contenção de custos e meios pelas vantagens de uma 
construção rápida. Desta forma, garante-se a poupança 
de energia e de cerca de metade do custo da 
construção convencional.179 

179 AGUILAR, Blanca, FERRER, Esther, LÓPEZ, Andrés López, 
MARTÍNEZ, Ángel, MONTERO, Francisco Montero, NAVARRO, 
Jaime, ORTIZ, Joaquín, TRILLO, Juan Luis. Op. Cit., Tomo 9, p. 16. 

03.2. 1. Menos custos, mais espaço: 

A HABITAÇÃO COMO PRODUTO DE CONSUMO

Recordamos o início deste trabalho onde compará-
vamos a moda à arquitectura. Se conseguimos que a 
indústria produza roupa adptada à grande maioria das 
pessoas, de uma forma satisfatória e mais económica, 
porque não consegue que essa mesma indústria faci-
lite o direito de ter uma casa para o mesmo Homem? 

 Habría que imaginar la vivienda tal como se 
concibe la vestimenta, ...178

Se tudo o que nos rodeia e consumimos seguiu 
a transformação e revolução tecnológica, talvez 
falte à arquitectura dar o “salto”. Dada a demora, 
é esperado que esse tempo de “impasse” sirva de 
reflexão, e antecipe aquilo que não se pode comer-
cializar, banalizar, transportar ou perder no que diz 
respeito à condição de habitar e à responsabilidade 
de construir.    

Se a possibilidade de arrendar habitação fosse algo 
mais natural na compreensão dos ciclos imperma-
nentes da vida, movê-la de forma literal, ou construir 
de forma temporária poderia parecer despropositado. 
Mas, colocando de parte opiniões, facto é que a indus-
trialização da construção, e a consequente atribuição 
de um carácter mais efémero, seria um modo de 
alcançar a optimização de recursos e sistemas, diminuir 
custos e assim conseguir maior competitividade e 
flexibilidade no mercado de venda. Tornaria mais fácil 
e usual responder a questões provisórias e imprevistas, 
salvaguardando a habitação como direito de todos e 
não como luxo de uns.   

178  LACATON, A. VASSAL, J. Actitud. Op. Cit., 
(sem paginação).

anapinheiro
Realce
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Industrializar a habitação permitiria criar diferentes 
modelos de combinações, o que significaria estar mais 
próximos de adequar a arquitectura às variantes de hoje, 
quer económicas, quer climáticas. Em suma, seria como 
fazer uma arquitectura de catálogo, finalmente comercial 
e acessivel a todos, para o bem e para o mal.  

Desde o Movimento Moderno que se reconhece 
na solução modular de junta seca uma estratégia de 
contenção de custos e meios pelas vantagens de uma 
construção rápida. Desta forma, garante-se a poupança 
de energia e de cerca de metade do custo da 
construção convencional.179 

179 AGUILAR, Blanca, FERRER, Esther, LÓPEZ, Andrés López, 
MARTÍNEZ, Ángel, MONTERO, Francisco Montero, NAVARRO, 
Jaime, ORTIZ, Joaquín, TRILLO, Juan Luis. Op. Cit., Tomo 9, p. 16. 

“Sobre este modelo se estudian los diferentes apartados enunciados, es decir, 
la vivienda almacén, la vivienda como contenedor de actividades, los aspectos 
constructivos y la capacidad de agruparse para generar ciudades.  En definitiva, 
como se ha mencionado con anterioridad se trata de aventurar una alternativa 
industrial a la construcción tradicional, que no pierda determinados valores 
arquitectónicos, como amplitud espacial, relaciones exteriores, espacios de 
transición, etc, pero que sea un producto que el usuario compone a su medida 
sobre una gama de modelos, cierres y equipamiento, y lo hace suyo”180

180 Idem, Tomo 9, p.17 

108. 1 Guarda-chuva como 
abrigo móvel industrial. 2017 
109. 2 Escritório Móvel, 
Hans Hollein 1969
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03.2. 1. Menos custos, mais espaço: 

A HABITAÇÃO COMO PRODUTO DE CONSUMO

Alguns protótipos construídos ao longo do séc.XX 
ousam mesmo ser comparados à transformação 
que algumas peças de design industrial trouxeram 
aos nossos dias. A titulo de exemplo, as “casas 
Experimentales AH” de Iñaki Ábalos e Juan Her-
reros (1993-1996) estão, comparativamente, para 
a casa tradicional como o relógio Swatch para o 
relógio de pendulo.181 Ábalos e Herreros descrevem 
a habitação como um produto que se quer adptar 
melhor à instabilidade e fugacidade que rodeiam o 
Homem de hoje.

É justamente a impermanência do mundo de hoje que 
torna necessária uma análise sobre arquitectos que se 
debruçam sobre o que pode ou não ser intemporal. 
Encontrar uma resposta adequada entre o invariável 
e o fugaz, com as facilidades do hoje, permite que o 
homem que abriga não se sinta um nostálgico con-
servador, nem um futurista desenraizado. 

Uma vez mais podemos enquadrar a dupla Anne 
Lacaton e Jean-Philippe Vassal nesta vertente de 
ideologia construtiva. Ainda que conscientes do que 
é a cidade contemporânea, de toda a impermanência 
que a move, fazem-nos reflectir sobre um outro ponto 
de vista. Falam-nos de outra variável que persegue o 
problema da “habitação” – o clima.  

La partica convencional conduce a la fabricación 
de cajas demasiado cerradas, demasiado estancas, 
de las que no se puede salir. Habría que imaginar 
la vivienda tal como se concibe la vestimenta, que 
uno pueda cambiársela, poderse poner un chal, 
un jersey, y quitárselo; disfrutar de los distintos 
momentos y climas a los que nos enfrentamos, 
antes que obligar a la gente a llevar abrigo todo el 
año! 

181 AGUILAR, Blanca, FERRER, Esther, LÓPEZ, Andrés López, 
MARTÍNEZ, Ángel, MONTERO, Francisco Montero, NAVARRO, 
Jaime, ORTIZ, Joaquín, TRILLO, Juan Luis. Op. Cit., Tomo 2, 3, 4, p. 277 
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110. 1 Casas Experimentales AH, 
Iñaki Ábalos e Juan Herreros, 
1993-96
111. 2 A estufa, como roupa, 
permite que a casa se adapte 
à temperatura. 
Esquemas da solução para casa 
de habitação económica, 2017
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03.2. 1. Menos custos, mais espaço: 

A HABITAÇÃO COMO PRODUTO DE CONSUMO 

A propósito da Casa Latapie, cujo o orçamento 
estabelecido pelo casal de clientes rondava os 
cinquenta mil euros, Lacaton e Vassal desenvolvem 
um modelo base de casa de habitação económica 
em 1992. Trata-se de uma solução rectangular sim-
ples, delimitada por uma estrutura de estufa agrícola 
de baixo custo, que permite controlar e adequar 
o clima no seu interior independentemente do 
exterior. Como uma caixa, dentro de outra caixa, 
usar a estufa permite criar uma atmosfera acondi-
cionada na qual se é livre para construir, dentro 
dos limites, a casa de grandes janelas e pátios sem 
a preocupação de custos extra em revestimentos, 
isolamentos ou caixilhos de gama alta. Como es-
trutura pré-fabricada conta ainda com as vantagens 
da construção seca: rápida execução e reduzidos 
custos de mão de obra.

O modelo evoluiu; ora a estrutura de estufa se 
tornou ela mesma suporte, ora acréscimo às salas 
de estar que desenharam ou requalificaram. Mas o 
princípio matem-se: aplicar uma solução económica, 
altamente desenvolvida pela indústria agrícola para 
maior rendimento de produção, a que, aplicada a 
uma casa permite que os seus usuários criem, eles 
mesmos, a atmosfera em que pretendem viver. 

Para estes dois arquitectos construir com vista 
à superação de condições extremas não muito 
frequentes é uma prática pouco rentável. No seu 
ponto de vista, vinte dias de frio intenso não dever-
iam condicionar os restantes trezentos e quarenta 
e cinco dias em que não se faz útil uma protecção 
extra. No texto La libertad estrural, condición para 
el milagro assumem que consideram mais prudente 
garantir a eficiência em condições maioritárias, e 
assegurar soluções provisórias ou amovíveis para 
as condições extremas que se repetem em menor 
número. 
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Imaginar una aproximación al clima a través de la estructura, de la movilidad y la 
transparência nos parece especialmente rico. Sin embargo, en la actualidade, la 

relación con el entorno es exclusivamente defensiva. ... Los razionamientos no se 
sustentan el los datos cotidianos, sino en el caso extremo de los cinco días más 

críticos de invierno y verano ... Son estos extremos los que determinan la arquitec-
tura y la conducen al sobreaislamiento, la sobreprotección, el sobredimensionado 
de las instalaciones y, por tanto, a generar mayor estanquidade en la relación entre 
el interior y el exterior. Esta manera de hacer no es inteligente en absoluto. Lo que 
debería hacerse es considerar 95% de las condiciones normales y econtrar solu-

ciones temporales eficaces para los casos extremos y poco frequentes, adaptando 
los usos en esos momentos. 182

182   LACATON, A. VASSAL, J. Actitud. Op. Cit., (sem paginação). 

112. 1 Maquete do protótipo 
de habitação económica, Laca-
ton e Vassal 1992 
112. 2 Casa Latapie; Sala de 
estar interior/exterior. Lacaton 
e Vassal, Floriac, 1993 
113. 3 Casa Latapie; estrutura 
agrícola no lado tardoz da casa. 
Lacaton e Vassal, Floriac, 1993



114

03.2. 1. Menos custos, mais espaço: 

A HABITAÇÃO COMO PRODUTO DE CONSUMO

É este modo diferente de pensar o isolamento que 
solidifica a confiança nas soluções como cortinas tér-
micas, marquises ou jardin d’hiver e as estufas agrícolas. 
Porém, ainda que todas estas soluções sejam económi-
cas, não são suficientemente atractivas. Sabemos a 
dificuldade em “vender” esta solução ao público e aos 
construtores dado o preconceito existente face àquilo 
que é considerado estético ou digno. Desenvolvere-
mos, mais à frente, este tópico no ponto Subversão 
dos modelos convencionais ( -02. ) 

Sem mais desvios ao tema “A habitação como 
produto de consumo”, o que está por detrás desta 
atitude não é somente a criação da liberdade face 
ao controlo climático, é também a possibilidade de 
construir uma casa cujo investimento não implique 
o sobre-endividamento da família. É transformar o 
momento de construir em algo tão normal como a 
aquisição de qualquer outro bem de consumo, seja 
uma peça de roupa, ou um carro.

Em limite, a terceira via do projecto de investi-
gação Cien Modelos de Viviendas Experimentales 
tenta despegar a arquitectura dos tradicionais 
modos de construção e associa-la à pré-fabricação 
e mobilidade. Sob o pretexto histórico do passado 
nómada do Homem, justificam uma arquitectura 
descontextualizada do lugar, efémera e até móv-
el que permita a busca constante de melhores 
condições de vida.183 

183 A primeira via do projecto desenvolvido em Viviendas 
Experimentales: Manual de Proyecto, é um atravessamento 
histórico sobre os projectos que fizeram evoluir os modelos 
habitacionais. A segunda trata de reunir um conjunto de apor-
tações quer de politicas urbanas, quer de novos materiais, que 
permitam à construção e financiamento tradicionais dar a volta 
aos pedidos da sociedade de hoje.  
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Considerações sobre a alternativa “A habitação como produto de consumo”: 184 

Os alertas de Rem Koolhaas nos textos sobre a cidade são, neste ponto, imprescindíveis 
para que não se esqueça o mal omitido nestas intenções. Conseguir mais espaço e mais 
flexibilidade não é necessariamente o mesmo que contribuir para uma cidade com a 
coerência e significado que o Homem precisa. Esta atitude, se mal medida, pode ser o 
primeiro passo para uma arquitectura de produtos de consumo, de banalização, cuja a 
sua aceitabilidade é discutível. Em causa estão valores associados à ética e ao 
bem-estar humano que, talvez, não se possam discutir com a mesma leviandade com 
que se compram uns jeans.   

“desde Archigram a Archizoom, o espaço doméstico é o cenário da contradição 
daquele momento cultural (década de 60, Maio de 68) do qual não estamos assim 
tão distantes.“185 

Se antes do Movimento Moderno a arquitectura se entendia como um construido 
estático, hoje pode sobretudo dar lugar, incluir e ser acessível a um número cada vez 
maior de pessoas. Pode despojar-se da ideia de luxo e do supérfluo que a 
alimentaram como arte de salão, e a distanciaram do desenvolvimento tecnológico e 
do povo. Mas, do passado há pelo uma “convenção” a manter: a construção de “lugar”. 
Trata-se de opor resistência à arquitectura como produto superficial, apenas no que 
ultrapasse o objectivo de chegar a um maior número de pessoas. Idílico seria encontrar 
um “meio-termo” onde a concepção de “lugar” não tenha de ser radicalmente alterada, 
e que permita que uma construção não se imponha na paisagem e faça tábua rasa do 
sitio onde nasce.

Salvaguardar o “lugar” não é apenas um estilo. É uma tradição que hoje se entende como 
sustentável no mais intrínseco sentido da palavra. No lugar ponderam-se as distâncias que são 
razoáveis ao transporte de materiais e mão de obra. Com isso repensam-se as matérias e as 
técnicas possíveis. Do lugar surge o melhor programa possível medindo acessos e condições 
ambientais reais. E hoje, no lugar, também podemos ver onde é oportuno, coerente e uma 
mais-valia, a aportação de tecnologias e materiais industriais. Nele perceber o que o pode 
vincular à paisagem, e como é que, enquanto abrigo, se torna necessário crescer. Parece mais 
razoável uma atitude comedida entre o já conhecido e o possível de se experimentar. 

184 El mito de la casa transportable surge paralelamente a la necesidad del hombre de abandonar su 
habitat para encontrar nuevos territorios en los que abastecerse de frutos y caza. El carácter sedentario del 
hombre ligado a la imagen de la cueva se hace ineficaz para la supervivencia, en la medida en que tiene que 
moverse... Los ejércitos romanos movían sus ciudades perfectamente organizadas, mientras avanzaban en 
la conquista del mundo conocido. El siglo XX ha sido el más prolífico en ofrecer soluciones de arquitectura 
transportable, en su afán de seguir a la industria, y liberar al hombre de sus ataduras geográficas mediante 
la tecnología. Le Corbusier, fascinado por los grandes paquebotes, es el primer impulsor de esta filosofía, 
transcrita en formas específicas como las unidades de habitación, verdaderos transatlánticos varados en 
tierra (...) Las propias experiencias de Mies en algunas de sus obras mas emblemáticas, apuntan también a 
la filosofía de su concepción arquitectónica transportable, posadas en lugares con los que compartían una 
relación elemental de transmisión de cargas. – AGUILAR, Blanca, FERRER, Esther, LÓPEZ, Andrés López, 
MARTÍNEZ, Ángel, MONTERO, Francisco Montero, NAVARRO, Jaime, ORTIZ, Joaquín, TRILLO, Juan Luis. Op. 
Cit., Tomo 9, p. 9 - 10 
185 MORALES, Op. Cit., p. 265

114. 1 Casa Latapie; 3 graus de 
espaços: exterior, interior/exteri-
or, interior. Lacaton e Vassal, 
Floriac, 1993 
114. 2 Casa Latapie; transição 
entre interior (cozinha) e 
semi-exterior (sala de estar). 
Lacaton e Vassal, Floriac, 1993
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03.2. 1. Menos custos, mais espaço: 

A ARRUMAÇÃO COMO PROGRAMA

A necessidade de armazenar pode deixar de ser 
um obstáculo no espaço se pensarmos em inte-
grar esse volume nas estruturas, como isolamento 
ou pretexto para a criação de desníveis. Prever um 
lugar para arrumação é assegurar que os pertenc-
es não reduzem a área livre de forma significativa.  

... E preciso dizer que há uma falta fundamental de 
reconhecimento na sociedade consumista da eviden-
te necessidade de armazenamento dos objectos. 186 
Como referimos no capítulo anterior, a sociedade de 
consumo tornou-nos acumuladores. Parte da superfí-
cie habitável tornar-se inabitável pela necessidade que 
temos de armazenar os nossos bens. Contar com esta 
realidade à partida, permite estimar prioridades e não 
apenas mínimos de arrumação. 

A alternativa mais corrente sobre as formas de trans-
formar os arrumos numa mais valia pela economia 
de meios e custos passa por encarar o espaço de 
armazenamento vertical como separação física entre 
compartimentos, tirando partido ainda do isolamento 
acústico que os mais diversos conteúdos orgânic-
os oferecem. Do francês, placard-cloison refere-se 
justamenete à parede como volume vertical que é, 
simultaneamente, divisória e arrumo, que habitual-
mente reconhecemos como armário embutido.187

Porém o espaço de serviço fundamentalmente vertical 
de origem japonesa, tem-se vindo a tornar insuficiente. 
Encontramos uma outra alternativa na proposta de 
Alison e Peter Smithson para Put-away house - um 
projecto critico e consciente da crescente necessidade 
humana de armazenar. As divisões estão conectadas 
com um compartimento de arrumos central que é 
simultaneamente estrutural. Ao programar o compar-
timento de arrumos em conjunto com a estrutura e 
instalações, os restantes compartimentos tornam-se 
mais “desafogados” e luminosos, sem que isso implique 
um aumento da área destes.    

186 FRAMPTON, “The originality of the Avant Gard versus 
the Tradition of the New, (conferência, 1995)”, Op. Cit., p. 322
187 Idem, Ibidem.

Por outro lado, sabemos que a construção encarece 
mediante a área de superfície ocupada. Por tanto, um 
quarto com 30 metros cúbicos, de dimensões 2,50m 
x 3,00m0 x 3,00m, será sempre mais caro que um de 
igual volume, mas de 2,50m x 3,00m x 4,00m. No en-
tanto, se no quarto de pé direito de 4 metros (7,5m2) o 
espaço em altura for aproveitado para arrumos, ora no 
solo, ora no teto, pode garantir-se a mesma área útil do 
quarto de 3 metros de altura (9,6m2).188 

Reconhecemos que esta proposta sugere alterações 
que não são fáceis de levar a cabo, tanto na construção 
em si, como na aceitação dos promotores em detri-
mento do gosto dos futuros clientes. Ainda assim é 
necessário quebrar o ciclo de sucessiva repetição dos 
modelos convencionais habituais que já não correspon-
dem às possibilidades nem às necessidades de hoje.   

Associamos esta ideia de arrumação horizontal ao 
raumplan de Adolf Loos. Posteriormente, encon-
tramos o termo post-raumplan no discurso de 
Frampton sobre a valorização do que possa ser o 
“novo”. Este considera a reinterpretação da fábrica 
residencial como uma paisagem tectónica, onde a 
reinterpretação do compartimento fechado como 
divisor espacial, seja um armário embutido, seja um 
espaço transformável com painéis deslizantes, vem 
da mesma concepção de espaço tridimensional de 
Loos. 189

188 AGUILAR, Blanca, FERRER, Esther, LÓPEZ, Andrés López, 
MARTÍNEZ, Ángel, MONTERO, Francisco Montero, NAVARRO, 
Jaime, ORTIZ, Joaquín, TRILLO, Juan Luis. Op. Cit.,Tomo 7, p. 33
189 FRAMPTON, “The originality of the Avant Gard versus 
the Tradition of the New, (conferência, 1995)”, Op. Cit., p. 322

anapinheiro
Realce
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116. 1 Put-away House, 
axonometria, Alison and Peter 
Smithson, 1956 
117. 2 Suitcase House, EDGE 
Design Institute, China 2001
117. 3 Esquema de arrumação 
com o acrescimo de um
meio piso.

Por outro lado, sabemos que a construção encarece 
mediante a área de superfície ocupada. Por tanto, um 
quarto com 30 metros cúbicos, de dimensões 2,50m 
x 3,00m0 x 3,00m, será sempre mais caro que um de 
igual volume, mas de 2,50m x 3,00m x 4,00m. No en-
tanto, se no quarto de pé direito de 4 metros (7,5m2) o 
espaço em altura for aproveitado para arrumos, ora no 
solo, ora no teto, pode garantir-se a mesma área útil do 
quarto de 3 metros de altura (9,6m2).188 

Reconhecemos que esta proposta sugere alterações 
que não são fáceis de levar a cabo, tanto na construção 
em si, como na aceitação dos promotores em detri-
mento do gosto dos futuros clientes. Ainda assim é 
necessário quebrar o ciclo de sucessiva repetição dos 
modelos convencionais habituais que já não correspon-
dem às possibilidades nem às necessidades de hoje.   

Associamos esta ideia de arrumação horizontal ao 
raumplan de Adolf Loos. Posteriormente, encon-
tramos o termo post-raumplan no discurso de 
Frampton sobre a valorização do que possa ser o 
“novo”. Este considera a reinterpretação da fábrica 
residencial como uma paisagem tectónica, onde a 
reinterpretação do compartimento fechado como 
divisor espacial, seja um armário embutido, seja um 
espaço transformável com painéis deslizantes, vem 
da mesma concepção de espaço tridimensional de 
Loos. 189

188 AGUILAR, Blanca, FERRER, Esther, LÓPEZ, Andrés López, 
MARTÍNEZ, Ángel, MONTERO, Francisco Montero, NAVARRO, 
Jaime, ORTIZ, Joaquín, TRILLO, Juan Luis. Op. Cit.,Tomo 7, p. 33
189 FRAMPTON, “The originality of the Avant Gard versus 
the Tradition of the New, (conferência, 1995)”, Op. Cit., p. 322
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03.2. 1. Menos custos, mais espaço: 

CONSTRUIR EM ALTURA

Os “meios pisos” não têm de servir exclusivamente 
para arrumação. Se construir em altura tem um 
custo mais reduzido do que a ocupação de solo, 
aqui encontra-se um meio de crescer e prever mais 
superfície habitável sem as limitações de custos do 
habitual planeamento de espaço em planta.

Na Naked house, por exemplo, o espaço sobrante em 
cima dos módulos móveis pode ser usado para lazer.  
A mesma estratégia de uso do espaço em altura é 
adoptada por Anne Lacaton e Jean-Phillipe Vassal, sob 
influência da casa Ökohaus de Frei Otto 1982-1990, 
onde nela o habitante se instala sobre as “mega lajes” 
como o faria numa casa sobre o terreno190. 

Podemos pensar que o espaço vertical é mais difícil 
de “povoar” por parte dos habitantes. Porém, trata-se 
de uma ideia pré-concebida tavez pela raridade com 
que vemos arrumos no solo ou tecto. Se imaginar-
mos a aplicação deste princípio num edifício que não 
sirva para habitação (onde o armazenamento não é 
prioridade) o aumento do volume pela altura pode 
possibilitar usos que numa casa não têm sentido. Na 
Escola de Arquitectura de Nantes, a construção de 
lajes sobredimensionadas possibilitou a criação de 
mais espaço pelos vãos e pés direitos de enorme 
amplitude, que permitem aos alunos a execução de 
maquetes à escala real sem que estas representem 
um perigo para a estrutura. 

O aumento da capacidade portante permite que 
o interior de um edifício ofereça as propriedades 
de um terreno natural.191 Uma laje com estas 
características, num espaço com um pé-direito 
livre entre os cinco e os seis metros, por exemp-
lo, pode permitir ainda que no futuro, um edifício 
cresça pela construção de mais uma sala ou piso 

190   LACATON, A. VASSAL, J. Actitud. Op. Cit., 
(sem paginação).
191 Idem.

anapinheiro
Realce
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118. 1 Naked House, 
Shigeru Ban 2000
118. 2 Analogia entre mobiliário 
(prateleira) e espaço habitável 
como estruturas de suporte 
independentes do conteúdo. 
118. 3 Esquema de uma estrutu-
ra compartimentada.
119. 4 Escola de Arquitectura 
de Nantes, Sala de composição 
e cenografia, 2017
- Na fotografia é possivel veri-
ficar o pé direito elevado, cuja 
liberdade espacial é aproveitada 
para a construção de maquetes 
à escala 1:1 e cenários do curso 
de cenografia. 
119. 5 Esquema de uma estrutu-
ra compartimentável
119. 6 Analogia entre mobiliário 
(mesa) e espaço habitável como 
estruturas de suporte 
independentes do conteúdo. 
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intermédio, sem que isso implique a aquisição de 
solo (fig.XX). 

03.2. 1. Menos custos, mais espaço: 

CONSTRUIR EM ALTURA

No Palais de Tokyo o orçamento de três milhões de 
euros parecia pouco para reformular a área de 5 500 
metros quadrados. Porém, não só conseguiram cumprir 
essa limitação, como ainda aumentar a área total de 
construção num total 8 000 metros quadrados.

Esta poupança não se adquiriu somente com a opção 
de economizar nos acabamentos, como já analisamos 
anteriormente, mas também pela escolha de estruturas 
industriais cujo o custo ligeiramente acrescido compensa 
pelo aumento de volume edificado com menor neces-
sidade de mão de obra. Além disso, o grande pé-direito 
livre, conjuntamente com as aberturas, permite ainda 
que a ventilação se faça de forma natural, sem recurso 
a processos mecânicos usados para o mesmo efeito.192 
A contabilização tridimensional do espaço permite 
ainda, consoante as necessidades, a construção de mais 
superfície de exposição.    

192   LACATON, A. VASSAL, J. Actitud. Op. Cit., 
(sem paginação).
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120. 1 Palais de Tokyo, Agora de 
acesso às exposições. Paris, 2017
120. 2 Palais de Tokyo, sala de 
exposição piso 1. Paris, 2017
121. 3 Escola de Arquitectura 
de Nantes, Sala de Maquetes 
piso 0. França 2017
121. 4 Palais de Tokyo, sala de 
exposição piso 1 (em mon-
tagem). Paris, 2017
- Em todas as fotografias é 
possivel verificar o pé direito 
elevado, cuja liberdade espa-
cial é aproveitada ora para a 
construção de pisos intermédios, 
ora para a instalação de grandes 
objectos e exposições. 
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03.2 Identificar com os outros;

Perdas simultâneas (espaço e tempo), Onde está 
o tempo doméstico?, O significado dos sonhos - a 
casa de férias, Habitamos a casa que herdamos 
dos Romanos, Armazenar é assassinar o espaço 
livre - são os títulos dos relatos de insatisfação que 
apresentámos no capítulo anterior. Com base neles 
establecemos um conjunto de requisitos constru-
tivos e formais que tentamos ilustrar com obras que 
apresentam essas mesmas preocupações e objectivos 
como estratégias de projecto. Os exemplos con-
stituem apenas hipóteses de resposta, pois que não 
é nossa intenção definir qualquer obra como solução 
única aos problemas colocados.
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03.2. 2. Subversão dos modelos convencionais;

O conjunto de opções utilizadas para demosntrar a estratégia anterior – Menos custos, mais 
espaço (03.2. 1.) – parecem tratar-se de invovações, ou ideias nunca antes vistas. Porém, 
somos conscientes do risco de uma busca pela novidade sem qualquer influência do passa-
do. Não procuramos o “novo”, mas antes o nunca antes visto, ao jeito de uma combinação 
improvável, e não de uma criação de raiz. 

Na dificuldade que a sociedade (consciente ou inconsciente) coloca à inovação e ao 
abandono de antigas convenções, encontramos inspiração para transformar o antigo 
e, num discurso e formas moderados, fazer chegar a mudança. 

anapinheiro
Realce
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03.2. 2. Subversão dos modelos convencionais:
REINVENTAR A TRADIÇÃO

 
Não faz sentido inventar nada a menos que 
seja um avanço.193 

Este aforismo de Adolf Loos recorda a continua con-
taminação existente entre tradição e invenção, pois 
que uma grande parte da invenção é pouco mais que 
uma transformação ou reinterpretação da tradição. ... 
frente ao futurismo eufórico, Loos introduz no discur-
so do novo uma avaliação realista combinada com 
um cepticismo penetrante.194 É então imprescindível 
pensar o significado da palavra “novo”, uma vez que a 
inovar e progredir acarretam perdas e subtis re-
gressões ao passado, mais do que um avanço. 195

Na habitação, Kenneth Frampton alerta-nos para a 
dificuldade em falar de transformações inéditas, tendo 
em conta os modelos e ideias desenvolvidos no séc. 
XX; em particular, por Frank Lloyd Wright, que ainda 
hoje são pouco recorrentes na construção contem-
porânea. Segundo esta lógica, só podemos considerar 
“novo” o que não for mera repetição, como por ex-
emplo, as inovações introduzidas nas Prarier houses, 
que não estão, até hoje, 
totalmente superadas: o espaço de fruição horizontal 
e livre planificação, portas totalmente envidraçadas 
que abrem directamente a partir do chão (sem aro 
de encaixe), zona de 
armazenamento, bancos, iluminação e instalações 
incorporados, ventilação e controlo da luz, núcleos 
centralizados de distribuição de acessos e serviços, 
vigas de grandes vãos, lajes em contrabalanço, e a 
plena integração da residência com a paisagem cir-
cundante. Podemos concordar que é difícil encontrar 
no edificado actual a reunião de todos estes critérios 
em simultâneo.196

193 FRAMPTON, Kenneth, “The originality of the Avant Gard ver-
sus the Tradition of the New, (conferência, 1995), Op. cit.,  p. 316
194 Idem, ibidem. 
195 Idem, p. 316, 317
196 Idem, p. 317, 318 

Quando elencamos “Reinventar a tradição” como 
estratégia para a “Subversão dos Modelos 
convencionais”, indirectamente pretendemos mani-
festar o desinteresse pela originalidade. De facto, os 
argumentos expostos ajudam a confirmar o quão 
arriscado é o tema da “inovação”. Se considerarmos 
que a tradição como um modo de fazer coerente 
com os conhecimentos e técnicas utilizadas até um 
dado momento, supomos que esta deveria estar 
em constante desenvolvimento. Porém, por força 
dos costumes, ou sistematização de um modo 
de fazer, ela estagna até ao momento em que é 
proposta uma nova materialização. Não se altera a 
necessidade que a inspirou, mas refinam-se as falhas, 
diminuem-se os custos e tempos de construção. O 
que se pretende com esta estratégia é justamente 
reconhecer o que se pode continuar a fazer, ainda 
que com outra roupagem, justamente por se estar 
consciente da fragilidade da ideia de “novo” em 
aquitectura. 

Parece, então, importante saber distinguir se o novo 
é uma realização física ou apenas um novo ponto 
de vista. 197 

197 Idem, p. 320 

anapinheiro
Realce
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197 Idem, p. 320 

125. 1, 2 Casa usoniana, 
interiores da Bachman Wilson 
House, onde podemos ver “... 
portas totalmente envidraçadas 
que abrem directamente a partir 
do chão...” E tomadas eléctricas 
por baixo do sofá desenhado. 
Frank Loyd Wright
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03.2. 2. Subversão dos modelos convencionais:
REINVENTAR A TRADIÇÃO

A título de exemplo, encontramos no trabalho de 
Shigeru Ban uma reinterpretação da tradição doméstica 
japonesa. Conhecendo-a, podemos reconhecer que os 
projectos deste arquitecto “perdem” o aspecto absolu-
tamente inovador por, na verdade, não representarem 
mais do que uma substituição dos materiais usualmente 
utilizados para construir os elementos indispensáveis à 
concepção das superfícies e espaços transformáveis da 
tradição Japonesa. Os quatro 
elementos - Shõji, Amado, Shitomido, e Fusuma198 - 
mantêm a sua função tradicional, neles apenas se sub-
stitui a madeira e a folha de arroz pelos novos materiais 
do séc. XXI - o plástico, os tecidos sintéticos, os metais 
e o papel, que consequentemente originam diferentes 
formas, custos e tempos de construção.

Entendemos esta adaptação como uma inovação, 
pois que não se trata de uma mera expressão 
formal de caprichos arquitectónicos. As transfor-
mações alcançadas por Shigeru Ban têm sobretudo 
o propósito de servir melhor o Homem, facilitando 
aquilo que se reconhece necessário aos modos de 
vida de determinada cultura. De forma alegórica 
podemos dizer que “veste” os costumes da cultura 
oriental com os “tecidos” da cultura industrial do 
ocidente. Por outro lado, faz o estilo internacional 
aculturar-se da mobilidade espacial da arquitectura 
japonesa. O resultado é um híbrido, um gesto que 
esconde o desejo de diálogo e crescimento mutuo 
oportuno.  

198 MCQUAID, Matilda. Shigeru Ban. Phaidon, London 2003, p.184
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Shõji: Elemento de transição inte-
rior / exterior de origem chinesa, 
com expressão no espaço 
doméstico japonês. Paineis ou 
portas de correr, cuja estrutura de 
madeira se preenche com papel 
translucido que permite a entrada 
de luz natural para o interior de 
forma controlada.199 Compara-
mos estes paines translucidos de 
papel de arroz aos paineis laváveis 
de nylon da Naked House.
127. 5 Naked House, Saitama, 
Japan, Shigeru Ban, 2000, 

Amado: porta de madeira 
deslizante, protectora dos 
paineis de papel (Shõji)em 
caso de chuva.200 Identicos aos 
paineis deslizantes feitos em 
tubos de cartão nas 
construções de emergência de 
Shigeru Ban na India.
127. 6 Paper Log House, Bhuj, 
India, Shigeru Ban, 2001 

Shintomido: paines compostos 
por uma malha de madeira que 
abrem através de dobradiças 
horizontais, permitindo uma 
maior transparência no interior.201 
Elemento que aqui comparamos 
às cortinas que dão nome à casa 
Curtain Wall House, justamente 
por permitirem a 
adaptação à luz. 
127. 7 Curtain Wall House, To-
kyo, Japan, Shigeru Ban, 1995. 

Fusuma: porta ou painel opaco 
de correr utilizado para dividir 
os quartos de tatami. Elementos 
removíveis, capazes de mudar 
a função e o tamanho de um 
compartimento, quando a 
ocasião exige um maior espaço 
de recepção. Nos paineis pode 
ainda substituir-se o revestimento 
de madeira ou papel, pintados 
ou não. Equiparamos estes 
dispositivos de transformação 
aos compartimentos móveis da 
Naked House, que não só pos-
sibilitam combinações diferentes 
e a obtenção de uma maior área 
interior livre, como a sua utiização 
no espaço exterior.202

127. 9 Naked House, Saitama, 
Japan, Shigeru Ban, 2000.

                199200201202

199 Shõji in https://en.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%8Dji, consultado a 08. 07. 2017
200 FREDÉRIC, Loius, Japan Encyclopedia, The Belknao press of harvard University press, Cambridge, Mas-
sachusetts, Londos«n, England, 2002, p. 23 
201 Ibidem, p. 43
202 Ibidem, p. 225
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03.2. 2. Subversão dos modelos convencionais:
REINVENTAR A TRADIÇÃO

Conseguimos identificar todas estas sugestões na 
Naked House. O projecto é uma síntese entre 
tradição e contemporaneidade, do que existe, do 
que foi e do que está para vir. Associando a unidade 
básica modelada pelo tatami japonês ao open space 
da contemporaneidade constrói-se um espaço que 
é oriental e ocidental, dissolvendo mundos antes 
intangíveis. 

Os 3 modos de tratamento da luz - translucido, 
transparente e opaco - da tradição oriental são 
transformados nas cortinas do ocidente em for-
ma de painéis laváveis de nylon. 203 A mobilidade 
também não é uma novidade na casa tradicional 
japonesa que sempre se compartimentou painéis 
deslizantes. Na Naked House essa ideia de espaço 
é literalmente posta sobre rodas, e a industrialização 
contribui para a experiência limite da mobilidade e 
transformação dos compartimentos na casa. Essa 
liberdade espacial era também um requisito do 
cliente: ... uma casa como armazém, que forneça o 
mínimo de privacidade para que os membros da 
família não estejam isolados uns dos outros, mas 
também uma casa que dá a liberdade a qualquer 
um de ter as suas actividades 
individuais numa atmosfera partilhada, no meio de 
uma família unida. 204

Um pouco à imagem das construções agrícolas 
também apropriadas pela dupla Lacaton e Vassal, a 
Naked House apresenta-se sobre a paisagem como 
uma nave clara semi-opaca que a protege do olhar 
curioso. Essa camada visível é o limite palpável à liber-
dade interior dos quatro compartimentos móveis. Para 
a verdadeira fruição desses móveis, as designações 
fixas, estão localizadas no canto oposto à entrada, e 
sempre junto do limite envolvente. 

203 MCQUAID, Matilda. Op. Cit., p.202
204 Idem, Ibidem.
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128. 1 Naked House – Axono-
metria explodida – Saitama, 
Japan, Shigeru Ban, 2000.
129. 2 Naked House, Saitama, 
Japan, Shigeru Ban, 2000.
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03.2. 2. Subversão dos modelos convencionais:
REINVENTAR A TRADIÇÃO

A estrutura de madeira protege-se, exteriormente, 
com painéis ondulados de plástico reforçados com 
fibra de vidro. No interior reveste-se com telas fixas 
por velcro para facilitar a sua manutenção. Com o 
fim de isolar e simultaneamente iluminar utilizando 
os materiais translúcido já descritos, enche-se a 
câmara de ar formada entre o plástico exterior e o 
algodão interior com as aparas de poliestireno ex-
trudido que sobram das embalagens de fruta usadas 
no Japão. 205

Para o mundo ocidental, estes projectos desconstroem 
preconceitos. Colocam, a título de exemplo, a possi-
bilidade de pensar substituir a parede branca, que de 
tempos a tempos exige retoques de pintura, por painéis 
têxteis laváveis. Aceitam a possibilidade de substituir o 
isolamento, quer térmico, quer acústico, que sempre 
se fez de material comprado para esse propósito, por 
restos de plásticos e têxteis das grandes indústrias, 
utilizando os desperdícios como isolantes. Lembram, 
ainda, que o vidro não é o único material que deixa 
passar o Sol, que existem plásticos, fibras, tecidos, entre 
outras opções que, mesmo não sendo totalmente 
transparentes, permitem uma suficiente permeabilidade 
da luz para os interiores ao mesmo tempo que geram 
privacidade. Por último, que as portas de correr podem 
inspirar-nos a compartimentos eles próprios deslizantes, 
como móveis sob rodas.

 

205 MCQUAID, Matilda. Op. Cit., p.202
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130. 1 Naked House – dois 
módulos tatami juntos – Saitama, 
Japan, Shigeru Ban, 2000.
130. 2 Naked House – cozinha 
fechada pela cortina e zona 
de refeições – Saitama, Japan, 
Shigeru Ban, 2000.
131. 3 Naked House – plantas 
que demosntram a variação 
múltipla dos módulos tatami – 
Saitama, Japan, Shigeru Ban, 2000.
131. 4 Naked House – trans-
parência e comnicação entre os 
corpos autónomos – Saitama, 
Japan, Shigeru Ban, 2000.
131. 5 Naked House – painel 
textilremovível e lavável – Saitama, 
Japan, Shigeru Ban, 2000.
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03.2. 2. Subversão dos modelos convencionais:
REINVENTAR OS “LIMITES”: READYMADE

Converter, dar novo uso ou propor uma nova con-
jugação não implicam a criação de algo puramente 
novo, mas de algo que só pode surgir do existente. 
Neste registo, a disponibilidade para desconstruir, 
desaprender e testar, permite aproveitar materiais 
para usos diferentes dos originais. Porém, ao ana-
lisar a arquitectura do séc. XX, podemos concluir 
que também o despreconceito face aos materiais e 
seus múltiplos usos não é uma atitude “nova”.

Nos anos vinte, Buckminster Fuller viu nos celeiros 
industriais de aço galvanizado, usados nos campos 
de trigo de Missouri, eficientes refúgios de guerra. 
Pré-fabricados e produzidos em série, o desenho 
inicial destes continentes garantia a protecção dos 
grãos contra os roedores e as agressões climáticas; 
na imaginação de Fuller, poderiam servir como refú-
gios de emergência, fáceis de construir e transpor-
tar. As Dymaxion houses podem considerar-se um 
Readymade ao estilo de Marcel Duchamp. 206  

O Readymade em arquitectura é também adoptado, 
quase 70 anos mais tarde, pela dupla de arquitectos 
Lacaton e Vassal na Casa Latapie e no Porotótipo de 
casa económica (1993). São exemplos literais de uma 
prática que se tornou “estilo” ou modo de actuar do 
casal francês. Em ambos os casos a imagem de estufa 
que conhecemos das paisagens agrícolas é a imagem de 
casa. É a transformação de usos no mais amplo sentido.   

206 Buckminister Fuller se encarga de reciclar arquitectura 
cotidiana o más bién unidades ingenieriles de graneros de acero 
corrugado galvanizado, que relucían en medio de los campos de 
trigo en el estado de Missouri por eficientes refugios de guerra 
prefabricados y producidos en serie. Estos bidones que eran 
diseñados para proteger el grano contra agresiones de roedores 
y climáticas, podrían servir como refugios de emergencias de 
fácil transporte alrededor del mundo. Para muchos este objeto 
fue clasificado como un Readymade, concepto introducido por 
Marcel Duchamp. Calzaba como readymade la ausencia de lo 
estético, su producción en serie, la previa elección del objeto, 
la posterior inscripción y el hecho de tener que ser expuesto 
en un museo, (en el caso de la DDU, se mostró en el MoMA). 
AGUILAR, Blanca, FERRER, Esther, LÓPEZ, Andrés López, 
MARTÍNEZ, Ángel, MONTERO, Francisco Montero, NAVARRO, 
Jaime, ORTIZ, Joaquín, TRILLO, Juan Luis. Op. Cit., Tomo 2, 3, 4, p. 51 
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132. 1, 2 Maquete do Pro-
tótipo de habitação económica, 
a estufa como solução de 
aquecimento e imagem de casa. 
Lacaton e Vassal, 1992
133. 3 Dymaxion House, 
Buckminster Fuller, 1933
133. 4 Dymaxion House, 
Planta. Buckminster Fuller, 1933

...O importante é que uma casa seja confortável e não custe muito para isolar. ... Uma estufa é con-
fortavel na maior parte do verão ... a estufa da casa Latapie utiliza-se durante muito mais tempo do 
que o previsto, mas não todo o ano... O funcionamento da casa depende do que ocorra no exteri-
or - do calor, do sol, e da chuva -  e isto confere uma riqueza da qual os proprietários aprenderam 
rapidamente a disfrutar. O mesmo acontece na casa de Coutras (2000).

Jean-Phillipe Vassal
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03.2. 2. Subversão dos modelos convencionais:
REINVENTAR OS “LIMITES”: READYMADE

Para a Anne Lacaton e Jean-Philipe Vassal, existem 
novas técnicas que, aplicadas à construção, podem 
ajudar a ultrapassar a falta de “generosidade” e de 
espaço das casas de construção tradicional.207 Essa 
foi a premissa que os inspirou no começo da casa 
Latapie (1992/93). Esta atitude exige uma luta 
contra regras e convenções, porém, ao libertar-nos 
de todos os pontos de referência... é possível 
imaginar outros sistemas de conforto ...208 Desta 
liberdade surge a possibilidade de, uma vez mais, 
um dispositivo agrícola inspirar a habitação. Fuller 
viu essa possibilidade nos celeiros, Lacaton e Vassal 
encontraram-na nas estufas.  

Uma ideia que à partida parece ser simplesmente 
radical, de pronto começa a ganhar credibilidade pelas 
suas vantagens: permite construir, pelo menos, o dobro 
do espaço, combinando zonas uniformemente isoladas 
com outras de contacto interior/exterior. Para Vassal, 
distante do conforto convencional, uma estufa é como 
um grande aquecedor, com a vantagem de se poder 
estar dentro dele. Para Anne Lacaton a sociedade tenta 
definir com regras e materiais próprios o que é o con-
forto, quando na verdade se trata de uma sensação cuja 
responsabilidade de a assegurar recai completamente 
sobre o arquitecto e varia consoante o habitante. Sobre 
este ponto de vista, assumem a vantagem de trabalhar 
para o sector privado, pois que os edifícios públicos são 
submetidos a sistemas de controlo com critérios de 
conforto muito mais restritivos.209

... Tudo isto começou em Africa, onde as condições 
são tão extremas que os problemas térmicos se 
planeiam com toda a claridade.210 

207 LACATON, A. in Actitud. Op. Cit., (sem paginação).
208 Idem. 
209 LACATON, A. VASSAL, J. (2017) Op. Cit., (sem paginação).
210 VASSAL, J. in Actitud. Op. Cit., (sem paginação).

                                 

Ao entender os mecanismos utilizados pelos povos 
africanos para beneficiar das condições exteriores e 
possibilidades materiais existentes, reconheceram nas 
estufas uma outra forma de domesticar e manipular 
211 o clima –  ideia contrária ao aquecimento interior 
banalizado no ocidente europeu que visa defender-se 
do exterior compensando-o.  

A verdade é que uma estufa tem muito pouca 
inércia térmica, por outro lado aquece com 
o mais ténue raio de sol... no seu interior a 
temperatura pode ser de vinte a vinte e cinco 
graus, ainda que no exterior estejam três.212 

A opinião sobre o uso de estufas e policarbonato varia 
entre oportuna, radical, ou até mesmo inestética. Porém, 
a dupla manteve e desenvolveu a ideia como estratégia 
de climatização em muitos outros trabalhos - University 
of Arts and Human Sciences (Grenoble 1995-2001), 
Bordeaux House (1999), House in Coutras (2000), 
Houses in Mulhehouse (2001-2003), 23 Housing units 
(Trignac 2006-2010), 53 Housing units, (Saint-Nazaire 
2007-2011). 

211 LACATON, A. VASSAL, J. (2017) Op. Cit., (sem paginação).
212 VASSAL, J. in Actitud. Op. Cit., (sem paginação).
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211 LACATON, A. VASSAL, J. (2017) Op. Cit., (sem paginação).
212 VASSAL, J. in Actitud. Op. Cit., (sem paginação).

135. 1 University of Arts and 
Human Sciences. Grenoble 
1995-2001 
135. 2 Bordeaux House.  
França1999 
135. 3 House in Coutras. 
França 2000 
135. 4 Houses in Mulhehouse. 
França 2001-2003 
135. 5 23 Housing units. 
Trignac, França 2006-2010
135. 6 53 Housing units. 
Saint-Nazaire, França 2007-2011
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03.2. 2. Subversão dos modelos convencionais:
REINVENTAR OS “LIMITES”: READYMADE
 +
TRANSFORMAR “O MAL-AMADO” 

Fazer um uso oportuno da marquise não só é a 
subversão de uma tradição nem sempre “benvinda”, 
mas também uma simplificação do efeito de estufa 
agrícola aplicada à construção cívil. 

O readymade em arquitectura, trata-se obviamente 
de uma transformação arriscada quer no sentido da 
segurança construtiva, quer na questão estética pela 
capacidade de um objecto simbolizar casa, abrigo 
ou transmitir conforto. A marquise, como já analis-
amos na estratégia “Menos custos, mais espaço”, é 
um meio de garantir mais área “usável”. Entendemos 
que é também uma sintese e uma forma mais sim-
ples de produzir o mesmo sistema de climatização 
das estufas agrícolas.

O efeito de criar um aquecedor exterior de pol-
icarbonato aplicou-se a outras formas e materiais 
(caixilharias de vidro e cortinas isolantes), ajudando a 
dupla francesa a desenvolver soluções a que, generi-
camente, atribuímos o nome de marquise, como 
analizamos na opção “Transformar o “mal-amado” 
(03.2. 1). O jardin d’hiver, galeria de vidro, ou sim-
plesmente marquise, para além da tradição “popular”, 
podemos encontrá-la em outros projectos ateriores 
aos ilustrados em 03.2. 1 como é o caso da Domus 
Demain. Trata-se de um protótipo habitacinal cujo o 
interior e o exterior se separam por uma parede de 
vidro em ambas as fachadas, criando-se, ao jeito de 
uma marquise, ou corredor envidraçado, um espaço 
com profundidade suficiente para albergar um desti-
no de uso. 

Uma revisão crítica sobre o século XX permite-nos 
concluir que há ainda hoje contribuições a dar à 
habitação, antes de falar de inovar. Desde contam-
inações culturais como as que podemos observar, 
por exemplo, nos modelos franceses, na forma 

como aproveitaram a influência japonesa
para potenciar o espaço; influência tanto no de-
senvolvimento de novos modos de agrupar, como 
na incorporação de espaços de armazenamento 
embutidos, numa simultânea assimilação da tradição 
japonesa e da noção de espaço servente e servidor 
de Louis Kahn. Esta influência e desenvolvimento 
reconhece-se na Domus Demain (1984) de Yves 
Lion e François Leclerque 213 com a qual consegui-
mos construir um paralelismo com alguns projectos 
de Lacaton e Vassal. 

A Domus Demain está dividida por uma zona de 
noite e outra de dia. Do lado dos quartos, o corpo 
translúcido acolhe os espaços de banho, lavatório 
e escritório. Do lado da sala, a galeria de vidro 
contem a cozinha, wc, escritório e uma saída para a 
varanda. O espaço doméstico foi cuidadosamente 
estudado para que a sala tenha área suficiente para 
receber convidados, contando ainda com a possibil-
idade de se prolongar no quarto de adultos separa-
do por uma parede/porta de correr. Para Frampton, 
além da influência japonesa, trata-se ainda de uma 
reinterpretação de um paradigma que foi apresenta-
do pela primeira vez nas propostas de Le Corbusier 
para a Unidade de Habitação e nmeubles Villa de 
1922. 214 

213 FRAMPTON, Kenneth “The originality of the Avant Gard 
versus the Tradition of the New, (conferência, 1995)” Op. Cit., p. 321
214 Idem, Ibidem.
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213 FRAMPTON, Kenneth “The originality of the Avant Gard 
versus the Tradition of the New, (conferência, 1995)” Op. Cit., p. 321
214 Idem, Ibidem.

Para nós a Domus Demain é uma das provas da incontornável miscelânia de referências 
que fragilizam o “novo”. É também um outro indício daquilo que poderá ter influenciado 
a subversão do conceito de marquise no trabalho de Anne Lacaton e Jean-Phillipe Vassal 
iniciado em 1993, já que a Domus Demain  inspirou o concurso Pan (Programme Archi-
tecture Nouvelle) de 1987. 215  

Para Frampton o que se poderia considerar como realmente “novo” nestes projectos Pan 
não estava tanto na estratégia adoptada para a reorganização do espaço, mas antes na 
consciência particular do arquitecto com respeito ao aparicimento de novas necessidades, 
fossem do ponto de vista de novos modelos de agrupação, ou do ponto de vista de uma 
apropriação totalmente diferente do domínio construído pelo grupo familiar tradicional, 
sobretudo àquilo a que se pode chamar de transformação oriental do quarto em sala, 
mediantes dispositivos engenhosos, como paredes e portas deslizantes. 

É justamente essa mesma consciencialização sobre a alteração dos pedidos da sociedade à 
arquitectura que julgamos que “informa” o trabalho de Jean-Phillipe Vassal e Anne Lacaton.

215 O concurso tinha como tema “o alojamento em perguntas” onde os candidatos de pronto declararam 
a sua oposição ao apartamento standard, ainda que sem ser revolucionários, pois que estavam mais atentos 
às mudanças socioeconómicas e familiares que se viviam no momento (a evolução demográfica, o aumento 
do número de famílias monoparentais, o tema da coabitação e o autoemprego dentro da própria casa), 
todas elas factores que exigiam uma reavaliação do modelo tradicional de apartamento, tanto há 30 anos, 
como na actualidade. Ibidem, p. 321, 322 

136. 1 Duas “caixas” de vidro, 
uma de cada lado da fachada, é 
o que, em sintese, establece e 
garante mais espaço, ao mesmo 
tempo que resguarda o interior 
do clima adverso. 2017
137. 2 Domuns demain, planta. 
Yves Lion e François 
Leclerque, 1984
137. 3 53 Casas em Saint-Nazaire, 
planta. Lacaton e Vassal, 2011
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03.2. 2. Subversão dos modelos convencionais:
REINVENTAR OS “LIMITES”: READYMADE 

 +
A HABITAÇÃO COMO PRODUTO DE CONSUMO

O que significa transformar, sistematizar ou com-
ercializar a casa, o continente da paisagem interi-
or? ... olhar o mundo é um modo de interpretá-lo, 
e desde logo para Le Corbusier, este deveria ser 
um motivo no qual insistir.216

Sobre o signo da protecção, da introspecção, do 
renascer e recuperar de forças nascem casas como 
redomas onde a adversidade exterior se pretende 
ignorar face ao interesse do que decorre no interi-
or. Endless House, Dimaxion House, a casa Latapie 
e a Naked House são exemplos do desejo e neces-
sidade de interioridade. Neles dá-se casa à criação 
de um interior acomodado em perfeito domínio de 
quem o habita, onde o imprevisto não existe, onde 
a mente disfruta desse conforto inconsciente de 
estar sobre o controlo. Em todos estes dispositivos/
casas são diferentes os motivos dos arquitectos que 
os imaginaram. E diferentes são também as inqui-
etações que motivam a inclusão delas como exem-
plo ou caminho para a construção da interioridade.  

Em situações extremas é natural ao Homem pensar 
no abrigo de uma forma literalmente rápida e 
momentânea. (foto guarda chuva) Quando o que 
se quer abrigar é o corpo em repouso, as vestes já 
não chegam. Pensa-se uma capa exterior que serve 
ao propósito de proteger contra os fenómenos 
climáticos e bélicos, e de conter em si um mundo 
criado ao jeito de quem se acolhe sobre esse “céu 
protector”.217 

Um olhar livre de preconceito sobre as “embala-
gens” que possuem escala suficiente para abranger a 
dimensão humana, é capaz de encontrar nos 

216 MORALES, Op. Cit., p. 229
217 Idem, p. 239

agrícolas, uma inspiração para projecto. É o ready-
made aplicado à arquitectura. É o que o “olho nu” 
reconhece nos projectos da Casa Latapie ou nas 
Dimaxion Houses.  

A influência do mundo militar em Fuller provavel-
mente justifica as Dimaxion Houses como perfeita 
materialização da necessidade de domínio visual sobre 
o interior dentro destes exemplos. As fotografias, curi-
osamente demonstram mais a capacidade de controlo 
interior absoluto dos trezentos e sessenta graus da 
cúpula de aço, do que o controlo exterior do “bidon” 
de trigo.  

Já a Casa Latapie, mais do que controlar, quer 
proteger-se do clima e da especulação cultural 
e económica que inviabilizam a possibilidade e a 
practicidade de usufruir de mais espaço doméstico. 
Na “estufa”, pela vontade inconsciente nasce um 
mundo interior ao jeito dos usuários, como aliás em 
qualquer casa, mas o interesse em controlar todo o 
espaço visual não é tão explícito como o de contro-
lar a temperatura. 
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138. 1 guarda-chuva - abrigo 
sistematizado. 2017
139. 2 Endless House – o próprio 
autor a habitar a casa durante a 
construção. Frederick Kiesler
139. 3 Mobile Office - Hans 
Hollein 1969
139. 4 Dymaxion Houses, 
Buckminster Fuller 1943
139. 5 53 Casa Latapie. Lacaton e 
Vassal, 2011
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03.2. 2. Subversão dos modelos convencionais:
REINVENTAR OS “LIMITES”: READYMADE 

 +
A HABITAÇÃO COMO PRODUTO DE CONSUMO

O mundo de Fuller colonizava lugares, como se 
de um acampamento militar se trata-se.218 Nestes 
mundos, afinal, pouco mudava quanto às neces-
sidades humanas culturalizadas, neste “modo de 
vida enlatada” também se recriavam as imagens da 
domesticidade, dos produtos e dos eletrodomésti-
cos típicos à cultura americana da época, tal como 
a House of the Future dos Smithson. Uma crítica 
aos preconceitos formais económicos e culturais é 
mais facilmente presumível na prática de Lacaton e 
Vassal, bem como uma preocupação ambiental. 

Ainda que conservador no “recheio da casa” Buck-
minster Fuller , tal como Frederick Kiesler, Lacaton e 
Vassal ou Shigeru Ban, ambos aspiram a construir um 
mundo muito diferente daquele donde partem 219 e 
são as interpretações pessoais que fazem do mundo, 
o desapego e a desconfiança220 face à cultura humana 
“normalizada” que originam os seus projectos. 

No Manifesto do Correalismo, Kiesler acrescenta 
algumas notas esclarecedoras sobre a necessidade de 
interioridade e exterioridade: A casa é um organismo 
vivente e não somente uma reunião de materiais 
mortos (...) a casa é como uma pele do corpo 
humano (...) e o desejo de simplicidade não deve 
traduzir-se no empobrecimento da casa (as casas 
mínimas) mas antes nas necessidades vitais de um 
ou mais membros. O quarto deve ajudar ao de-
senvolvimento das forças vitais e não deve servir 
aos caprichos artísticos ou ao orgulhoso espirito de 
posse. (…) não podemos confiar nem no paraíso 
industrial nem na ciência de um só arquitecto … 
habitar é uma necessidade eternamente imediata e 
urgente. 221

218 MORALES, Op. Cit., p. 240
219 Idem, p. 227
220 Idem, Ibidem.
221 Idem, p. 212

Quando Kiesler descreve o habitar como manifes-
tação essencial da existência do Homem, expõe 
claramente o que é intemporal, o que é eterno à 
arquitectura, e que os arquitectos não deveriam 
esquecer. Como recorda Aldo Van Eyck: Os arqui-
tectos modernos jogam continuamente com aquilo 
que é diferente no nosso tempo. Chegam mesmo 
ao ponto de perder contacto com o que não é 
diferente, se não sempre e especialmente o mesmo. 
222 Pelo sentido “biológico” a Endless House é um 
casulo que permite observar o exterior, desenvolver 
o interior durante a pura necessidade de habitar/ex-
istir abrigado. A sua materialidade só seria possível 
graças à tecnologia que para Kiesler é um dos mais 
importantes recursos à conservação da saúde do 
Homem enquanto meio de relacionar o corpo e a 
natureza que habitamos.223 

... a sua materialidade e concepção reformulam 
a arquitectura como disciplina, refundam o pa-
pel da técnica e da natureza que adquirem as-
sim um caracter histórico. A história é assumida 
como ambiente em permanente transformação 
e mudança. A instabilidade histórica e natu-
ral é outra das características desta natureza 
chamada Endless. (...) A Endless era somente 
o processo da sua construção, só enquanto se 
produzia se podia dizer que se habitava. Habi-
tar significava um gasto biológico, uma transfor-
mação de energia e de forças.224 

222 VAN EYCK, Aldo. “Encuentro de Oterloo 1966” in La 
disolución de la Estancia, Op. Cit., p. 176**
223 MORALES, Op. Cit., p. 218, 219
224 Idem, p. 221
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141. 1 Endless House – maquete 
e planta. Frederick Kiesler
141. 2 Pao 1, Dwelling for a 
Tokyo Nomad Woman - Toyo Ito
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03.2. 2. Subversão dos modelos convencionais:
REINVENTAR OS “LIMITES”: READYMADE 

 +
A HABITAÇÃO COMO PRODUTO DE CONSUMO

Com Frederick Kiesler depreendemos a domesti-
cidade como algo muito íntimo, onde, no limite, a 
casa e o corpo são um só. Implicitamente, a casa 
não tem disponibilidade para o outro, para receber 
ou acomodar mais, que é também necessidade so-
cial do Homem. A casa não tem um compromisso
exterior, não se prende com o lugar, ainda que dele 
precise para existir. 

Há um risco em levar o conceito de interioridade ao 
limite. Um dos defeitos apontados pelo público a es-
tas casas, tanto às Dymaxion, como à Endless, Naked 
House ou Coutras, será seguramente o radicalismo 
da sua forma, a maneira como se impõem e se insta-
lam sobre a paisagem:

Las críticas a la casa Dymaxión incluyen su 
supuesta visión “un tamaño para todos” para 
las casas que no tenía en cuenta en absoluto 
los estilos arquitectónicos locales y su uso de 
materiales de altas energías como el aluminio 
en lugar de otros como el adobe y los azule-
jos. Fuller eligió aluminio por su escaso peso, 
su resistencia y durabilidad, que compensarían 
su coste inicial. El aluminio era también la 
elección lógica si las casas se construían en 
fábricas de aviones que, como la Segunda 
Guerra Mundial había acabado, tenían un 
exceso de capacidad sustancial.225 

225 GUILAR, Blanca, FERRER, Esther, LÓPEZ, Andrés López, 
MARTÍNEZ, Ángel, MONTERO, Francisco Montero, NAVARRO, 
Jaime, ORTIZ, Joaquín, TRILLO, Juan Luis. Op. Cit., Tomo 2, p. 53

É sobre este aspecto que nos interessa o paralelismo 
que José Morales encontra entre a prática de Kiesler e 
Adolf Loos.226 A forma como trabalham a privacidade 
põe em comum a importância que ambos atribuem à 
intimidade e ao conforto que transcende a acomodação 
física. Porém, em Loos vemos uma prática de 
arquitectura toda ela dedicada à criação de espaços 
de intimidade e graus de privacidade embalados numa 
camada “politicamente 
correcta”. Todas as suas casas de revestem de uma pele 
ou fachada que responde e se adequa ao contexto; que 
cumpre o dever cívico dos edifícios de construir uma 
imagem de unicidade. 
 
Em Loos poderíamos dizer que há a formalização de 
um acordo comum. Poderíamos também argumen-
tar que, a Coutras, a Naked, ou as Dymaxion houses 
nunca foram pensadas para se integrar na “paisagem 
urbana consolidada”. E que, ainda que não respon-
dam ao símbolo do que é doméstico ou constitui 
imagem do que comumente faz parte do imaginário 
de casa, elas assumem um carácter agrícola que 
também as pode contextualizar e justificar na pais-
agem onde se instalam. Como conceito, a fuga e a 
busca pela construção de uma “bolha” de protecção 
justificam as demais questões, sendo tudo o resto 
discutível.  

A Endless House talvez possibilite a intimidade que se 
faz necessária ao Homem mesmo enquanto nómada. 
Mais interessante seria construir um hibrido entre o 
“quarto-móvel” da Naked House e o “quarto-pele” da 
Endless House. Mas talvez Loos, um século antes, já 
tenha para este problema apresentando uma solução 
que supera todo o drama da leveza, do tenológico, 
ético e humano do abrigo: a manta.

226 MORALES, Op. Cit., P. 213 
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143. 1 Endless House como 
módulo da Naked House. 
Fotomontagem, 2017
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03.2. 2. Subversão dos modelos convencionais:
ESTRUTURA E EQUIPAMENTO COMO SUPORTE

Quando uma casa contém tal complexidade de 
canalizações, tubos, luzes, condutas, antenas, ar 
condicionado... quando contem tantos serviços que 
o hardware poderia aguentá-la por si mesma, sem 
nenhuma ajuda, porquê construir uma casa? 227

Esta questão de Reyner Banhn228 descreve a rad-
icalidade das propostas de alguns grupos ingleses 
e italianos na década de 60’. Quase 20 anos antes 
da Domus Demain, pensou-se que, no limite, um 
painel eléctrico pudesse ser uma parede; um grande 
envidraçado, uma janela; um piso de condutas e fios 
eléctricos, uma laje. 

Nesse contexto, para Peter Cook229 a grande mod-
ificação que as cidades necessitavam restringia-se 
ao espaço doméstico: este deveria responder a 
vários requisitos: a hiperconexão (conexão, mobil-
idade, informação), a deslocação (poder instalar-se 
em qualquer momento e lugar), e a transformação 
numa arquitectura desmontável, facilmente sub-
stituível. 230 Em suma o espaço doméstico deveria 
ser um produto de consumo. O grupo britânico 
Archigram fundava as suas ideias numa linha de 
progresso cientifico e massificação da mediatização 
da cultura do ócio, e a coexistência oportuna de 
todos os tempos históricos numa cidade – passado, 
presente e futuro. A conexão entre bolhas person-
alizadas era para eles o sinónimo de cidade. 231 

227 BANHAN, Reyner. “A home is not a house” in La disolu-
ción de la Estancia, Op. Cit., p.244
228 Influente criíico de arquitectura inglês da corrente New 
Brutalism da década de sessenta.  
229 Membro dos Archigram. 
230 Morales, Op. Cit., p. 252-254 
231 Idem, p. 248

O grupo editou em 1967 Beyond Architecture, uma 
síntese do ideário do espaço doméstico como um 
ambiente modificável, onde o quarto se concebia 
como um bem de consumo, por isso desmontável; 
o carro era um compartimento da casa; uma cadeira 
era como carro de menor escala que permite a 
mobilidade no espaço livre e flexível da “casa”; a 
tecnologia era meio com o qual se construía e se 
fazia desaparecer a arquitectura. 232 Ainda no mes-
mo contexto (anos 60), Reyner Banham transmitia 
o conceito de desaparição/dissolução do espaço 
doméstico. A tecnologia jogava a seu favor e nela 
via agora a capacidade de construir a intimidade 
onde quer que fosse. Era o consumismo da arqui-
tectura em estado puro.233 

234235

236237

232 Idem, p. 255
233 Idem, p. 261
234 Idem, p. 254 
235 Idem, p. 255 
236 Idem, Ibidem. 
237 Idem, Ibidem. 
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144. 1 Plug-in-city: uma cidade 
com manual de montagem 
e uso onde se mencionava 
expressamente o tempo de 
duração de cada elemento. 234 
Peter Cook, 1964
145. 2 Drive-in housing: mais 
que uma casa, tratava-se de 
uma superfície disponível, 
totalmente flexível na qual o 
automóvel fica estacionado à 
entrada. 235 ... aspirava-se a con-
seguir um espaço interminável, 
unicamente mesurável pela 
diversidade de posições que 
podem adquirir as pequenas 
unidades. Uma casa com tem-
pos mas evidentemente sem 
memória, nada que recorde o 
que entendemos como espaço 
doméstico. Assim se entende 
que até a mais simples cadeira 
tenha rodas. 236

Archigram, 1964
145. 3 Instant city: ... um modo 
de vida em transformação, nó-
mada e cheio de translações 237

Archigram, 1964

O grupo editou em 1967 Beyond Architecture, uma 
síntese do ideário do espaço doméstico como um 
ambiente modificável, onde o quarto se concebia 
como um bem de consumo, por isso desmontável; 
o carro era um compartimento da casa; uma cadeira 
era como carro de menor escala que permite a 
mobilidade no espaço livre e flexível da “casa”; a 
tecnologia era meio com o qual se construía e se 
fazia desaparecer a arquitectura. 232 Ainda no mes-
mo contexto (anos 60), Reyner Banham transmitia 
o conceito de desaparição/dissolução do espaço 
doméstico. A tecnologia jogava a seu favor e nela 
via agora a capacidade de construir a intimidade 
onde quer que fosse. Era o consumismo da arqui-
tectura em estado puro.233 

234235

236237

232 Idem, p. 255
233 Idem, p. 261
234 Idem, p. 254 
235 Idem, p. 255 
236 Idem, Ibidem. 
237 Idem, Ibidem. 
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03.2. 2. Subversão dos modelos convencionais:
ESTRUTURA E EQUIPAMENTO COMO SUPORTE

Depois das propostas de Archigram, em Itália a 
Non-stop-city de Archizoom, ainda mais radical, 
propõem o espaço constituído por tão somente chão e 
tecto como duas superfícies totalmente eletrificadas,238 
... o chão como suporte básico do espaço domestico 
completamente livre de “ataduras”.239 

Ainda um outro grupo italiano - Superestudio, culmina 
este “movimento” com ideia de que a tecnologia de 
que dispomos pode construir ela mesma um entorno 
transportável e intimo. Mas poderiam radicalizar-se 
estas ideia, sem passar pela estética do consumo? – 
esta é uma questão colocada por José Morales em 
La Dissolución de la Estancia, à qual pensamos ter 
encontrado respostas equilibradas na medida em que 
invocam uma nova noção de espaço e dimensão do 
habitar, mantendo, ainda assim, o aspecto humano e 
natural da paisagem terrestre que a memória colectiva 
reconhece. 

Talvez possamos apelidar essas respostas de 
“radicalismo contido”. Identificamos esse meio terno nos 
projectos ilustrados ao longo deste caítu, pela presença 
de elementos naturais que integram o ambiente de 
todos os projectos, suavizando (como no movimento 
moderno latino-americano)240 a radicalidade, a dureza e 
artificialidade das soluções. Em todos eles, a produção 
industrial não serviu para a obtenção de uma imagem 
formal ou estilo próprio, mas para construir mais área, 
para economizar tempo e custos, para aplicar na 
arquitectura os conhecimentos da agricultura sobre a 
climatização de espaços, para aculturar o espaço.  

238 Morales, Op. Cit., p. 262
239 Idem, p. 261
240 MCGUIRK, Justin. Ciudades Radicales, p.17

As cortinas como isolamento térmico, as galerias de 
vidro como grandes aquecedores, as lages 
sobredimensionadas que se comportam como 
um terreno natural, ou que “escondem” cabos e 
condutas, a casa como um espaço de fruição e 
deslocamento dos moveis e compartimentos são 
nosso entender, uma materialização equilibrada do 
conjunto extremo de possibilidades previstas pelos 
Archigram, Archizoom ou Superestudio. 
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As cortinas como isolamento térmico, as galerias de 
vidro como grandes aquecedores, as lages 
sobredimensionadas que se comportam como 
um terreno natural, ou que “escondem” cabos e 
condutas, a casa como um espaço de fruição e 
deslocamento dos moveis e compartimentos são 
nosso entender, uma materialização equilibrada do 
conjunto extremo de possibilidades previstas pelos 
Archigram, Archizoom ou Superestudio. 

146. 1 Capa da revista Domus 
dedicada ao grupo italiano 
Superestudio.
147. 2 Non-stop-city, 
Archizoom 1969
147. 3 53 Housing units. 
Saint-Nazaire 2007-2011
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a cidade tradicional e seus espaços, e que a criação 
do sujeito mediante o consumo conduziria a uma 
nova forma de homogeneização menos alienatória, e 
implicaria a possibilidade de resolver o problema.”244

Quando analisamos a obra de Lacaton e Vassal, 
podemos dizer que, de certo modo, as previsões de 
Superestudio estavam certas. A banalização de certos 
produtos por parte da sociedade de consumo ajudou 
a construir uma camada homogénea constituída de 
diferentes objectos, cores e materiais. Essa indecifráv-
el composição é o cenário sobre o qual a dupla de 
arquitectos franceses tomam a actitude de aproveitar 
o conhecimento industrial para subvertê-lo, ignoran-
do preconceitos, até alcançar uma resposta adequada 
à construção do habitat humano na cultura ocidental. 
A ruptura criada pelos seus projectos, como são 
exemplo as 53 casas em Saint-Nazairé, encontram 
adequação no simbolismo social e político adquirido. 
A informalidade permite a liberdade de cada um 
adicionar o que a memória individual e colectiva ditar 
como essencial ao bem-estar comum.

Intentamos concebir los espacios sin tener 
claro a priori lo que acogerán. Esa voluntad de 
desconexión entre la estructura y el programa 
es, a nuestro entender, la codición necesaria 
para um desbloqueo que es indispensable en la 
reinvención de lo coridiano. 245

244 Idem, p. 264
245 LACATON, A,; VASSAL, J. “La libertad estructural, 
condición del milagro”, 2G, n.º60, p. 170

03.2. 2. Subversão dos modelos convencionais:
ESTRUTURA E EQUIPAMENTO COMO SUPORTE

The House of the Future (A+P Smithson) ten-
tava mostrar as consequências arquitectónicas 
provocadas, entre outras razões, pela cultura do 
embalado, do pré-cozinhado e a invasão dos 
eletrodomésticos. 241

Estes projectos da década de 60 parecem idealizar 
uma cidade ou comunidade estabelecida sobre um 
suporte como se de um “parque de campismo” se 
tratasse. Ao fazer “tábua rasa” da cidade, ou qualquer 
outro contexto territorial, podemos pensar que estes 
projectos condenariam o Homem a um sentimento 
de “não-pretensa” e desenraizamento. Sobre a Non-
stop-city José Morales comenta que como espaço para 
habitar era a manifestação da extrema dualidade entre 
um mundo no qual está tudo resolvido pela tecnologia, 
e, ainda assim, um corpo que aspira a recuperar umas 
quantas palavras e significados.”242

Trinta anos passados sobre a segunda grande guerra 
pareciam ter feito esquecer àqueles grupos aquilo 
que afinal se considerou como verdadeiramente 
indispensável a uma sociedade saudável: a memória 
das histórias e do tempo de construção. Os espaços 
propostos como um gigante acampamento só havia 
lugar para o imediatamente útil. Neles estavam 
excluídas coisas tão “desprezíveis” como vestígios, 
ruinas, lugares que ainda que mudem, permanecem. 

Archigram propunha um espaço contínuo de do-
mesticidade sem obrigatoriedade de família, ou ideia 
de grupo na cidade; Archizoom uma vida familiar e 
social sem cidade. Maio de 68 mais que uma rebelião 
para recuperar o controlo dos meios de produção, 
foi a última tentativa de recuperar o controlo da vida 
cotidiana que estava a ser destruída pelo capitalismo, 
que falhou na medida em que a comercializou. 243 A 
Non-Stop-City (dos Superestudio) enunciava o prob-
lema, isto é, que o capitalismo já não servia para 

241 Morales, Op. Cit., p. 208
242 Idem, p. 264
243 Idem, Ibidem.
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a cidade tradicional e seus espaços, e que a criação 
do sujeito mediante o consumo conduziria a uma 
nova forma de homogeneização menos alienatória, e 
implicaria a possibilidade de resolver o problema.”244

Quando analisamos a obra de Lacaton e Vassal, 
podemos dizer que, de certo modo, as previsões de 
Superestudio estavam certas. A banalização de certos 
produtos por parte da sociedade de consumo ajudou 
a construir uma camada homogénea constituída de 
diferentes objectos, cores e materiais. Essa indecifráv-
el composição é o cenário sobre o qual a dupla de 
arquitectos franceses tomam a actitude de aproveitar 
o conhecimento industrial para subvertê-lo, ignoran-
do preconceitos, até alcançar uma resposta adequada 
à construção do habitat humano na cultura ocidental. 
A ruptura criada pelos seus projectos, como são 
exemplo as 53 casas em Saint-Nazairé, encontram 
adequação no simbolismo social e político adquirido. 
A informalidade permite a liberdade de cada um 
adicionar o que a memória individual e colectiva ditar 
como essencial ao bem-estar comum.

Intentamos concebir los espacios sin tener 
claro a priori lo que acogerán. Esa voluntad de 
desconexión entre la estructura y el programa 
es, a nuestro entender, la codición necesaria 
para um desbloqueo que es indispensable en la 
reinvención de lo coridiano. 245

244 Idem, p. 264
245 LACATON, A,; VASSAL, J. “La libertad estructural, 
condición del milagro”, 2G, n.º60, p. 170

Na tradição do novo, para Frampton, os mesmos motes reafirmam-se em formas ligei-
ramente diferentes, nas quais os logros progressivos e as perdas regressivas se acompan-
ham mutuamente, às vezes reciprocamente. 246 Sabemos que ao longo deste trabalho, 
nas soluções que apresentamos de construção seca, rápida e económica, ganhamos 
tempo, dinheiro e mais flexibilidade no espaço, porém, sabemos que esses modelos 
perdem em integração com a paisagem e com o Homem pelo tempo e experiência que 
lhe constroem o sentido da memória, que o conforta e lhe dá sentido à existência.
  
Sobre este tipo de inovações regressivas, Frampton atenta para a advertência de Loos 
quando, por outras palavras, tenta consciencializar que a invenção em arquitectura não 
tem um valor transcendente em si e por si mesma, como se subentende do seu lema - 
a casa é conservadora e a obra de arte é revolucionária. 247 Frente a isto, como arqui-
tectos críticos, é fundamental discriminar constantemente o genuíno e o falso, ou seja, 
reconhecer a inovação regressiva.   

Na construção habitacional actual, tanto podemos encontrar actos regressivos, como 
invenções e reapropriações culturais que são progressivas. Ainda hoje vemos construir 
edificios gratuitamente esculturais com plantas retorcidas para preenchimento do vol-
ume interno, espaços exteriores de dificil apropriação ou inadequados ao clima do lugar, 
sem elementos de transição.248 Estes são o tipo de “contra-exemplos” que nos servem 
de lembre-te à necessidade de “honrar” o legado do século XX, que ainda hoje se inter-
preta como um conjunto de sugestões futuristas e utópicas, e não como somatório de 
conclusões e considerações com quase cem anos de existência.

246 FRAMPTON, Kenneth, “The originality of the Avant Gard versus the Tradition of the New, (conferên-
cia, 1995)” Op. Cit., p. 323
247 LOOS, Adolf, “Arquitectura”, in “The originality of the Avant Gard versus the Tradition of the New, 
(conferência, 1995)”, Nuevos modos de habitar = New ways of housing. Op. Cit., p. 323
248 K. Frampton aponta o bloco de habitação de Hans Kollhoff na ilha KNSM, para clarificar o que entende 
por inovação regressiva, espacialmente na Holanda, um país de notável tradição construtiva e cultura ambi-
ental. O edifício, no seu parecer, conta com os seguintes pontos negativos: o uso de uma forma de bloco 
gratuitamente escultural que produz um espaço exterior sem sentido e de difícil apropriação; apartamentos 
com plantas retorcidas para preencher o volume interno; o uso de corredores de acesso externos num 
clima e situação exposta onde evidentemente não se ponderou a adequação dos usos; a manifesta carência 
de qualquer estima pela transição público/privada, pela ausência de relação entre os interiores dos aparta-
mentos e o passeio de acesso. Ibidem, p. 323  
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03.2. 2. Subversão dos modelos convencionais:
REINVENTAR O PÁTIO, O “QUARTO” SEM FUNÇÃO

Los edificios son entidades fijas en la mente de la 
mayoría de la gente – la noción de espacio mutable 
es prácticamente un tabú - incluso en la propia casa. 
La gente habita su espacio con una temeridad ater-
radora. Por lo general, el propietario hace poco más 
que conservar la propiedad. Resulta desconcertante 
que casi nadie se dedique a realizar modificaciones 
intrínsecas de su casa, simplemente deshaciendo lo 
que está hecho. 249 

O pátio, a “agora doméstica”250 de Maria Zambrano, 
descreve um espaço de reunião similar ao compar-
timento onde hoje temos o sofá e a televisão, ou 
a mesa da cozinha. Mas as funcionalidades do pátio 
ultrapassam as destes compartimentos, pela apa-
rente falta de programa objectivo. 

Geoge Perec em Especies de Espaços descreve a 
dificuldade de conceber o que pode ser equivalente 
ao pátio na habitação moderna. Pela necessidade 
que temos de “rotular” todos os compartimentos e 
assegurar que não desperdiçamos nem espaço, nem 
dinheiro, esquecemos a importância do espaço livre 
à recreação, à invenção e à mudança do que faz o 
dia-a-dia. O espaço a-funcional 251 

249 MATTA-CLARK, Gordon. “Entrevista com  Gordon 
Matta-Clark, 1977”, in Viviendas Experimentales, Manual de 
Proyecto. Op. Cit., Tomo 6, p. 153
250 ZAMBRANO, Maria. “El pátio” in Cuaderno Rojo, p. 235 
251 En varias ocasiones he tratado de pensar en un apartamento 
donde hubiera una pieza inútil, absoluta y deliberadamente inútil. 
No se trataba de un trastero, no era una habitación suplementaria, 
ni un pasillo, ni un cuchitril, ni un recoveco. Habría sido un espacio 
sin función. No habría servido para nada, no habría remitido a nada. 
A pesar de mis esfuerzos me fue imposible llevar a cabo este pen-
samiento, esta imagen, hasta el final. El mismo lenguaje, me parece, 
se reveló incapaz para describir esa nada, ese vacío, como si sólo 
se pudiera hablar de lo que es pleno, útil y funcional. Un espacio sin 
función. No “sin función precisa”, sino precisamente sin función; no 
pluri-funcional (esto todo el mundo lo sabe hacer), sino a-funcional. 
Evidentemente no habría sido un espacio destinado únicamente  a 
«liberar» los otros (cuarto trastero, armario empotrado, guardar-
ropa, estanterías, etc.) sino un espacio, repito, que no habría servido 
para nada. (…) Jamás llegué a algo realmente satisfactorio. Pero creo 
que no perdí completamente el tiempo al tratar de  franquear ese 
límite improbable: tengo la impresión de que a través de este es-
fuerzo se transparenta algo que podría tener estatuto de habitable... 
– PEREC, George. Especies de espacios. in Viviendas Experimentales, 
Manual de Proyecto. Op. Cit., Tomo 6, p. 126  

podemos revê-lo no pátio que todas as casas 
tradicionais tinham habitualmente e que, por 
motivos de economia de espaço, nos vimos 
obrigados a suprimir no programa funcional 
dos projectos de habitação.252   

Se, por vários motivos é difícil, inseguro ou 
dispendioso desenhar uma casa em redor de 
um “pátio”, pode-se tentar dar-lhe lugar noutra 
parte da estrutura. Este pode reaparecer como 
um espaço-extra adoçado à casa que a permite 
crescer e abranger mais no verdadeiro sentido 
da domesticidade. Se precisarmos de o justificar, 
podemos argumentar que se trata de espaço 
de expansão ou o ”quarto sem nome”, algo que 
poderíamos definir como um grande quarto 
para a família, onde ela se reúne sem medo 
de estragar os móveis,253 como sugeriram os 
arquitectos George Nelson e Henry Wright na 
década de 50.254

252 Idem, Tomo 7, p. 34
253 Idem, Tomo 7, p. 35
254 Esta concepção sobre o espaço doméstico dos 
anos 50 expressa a ambiguidade funcional de que 
temos falado ao longo deste trabalho. Surpreende 
que a “indefinição do uso” já se considerasse o passo 
necessário para o avanço da habitação moderna, ainda 
que hoje não seja frequente encontra-la.    
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151. 1, 2 10 Pátio marroquino 
identico aos pátios das casas 
do casco antigo da cidade de 
Sevilha. Pabellón de Marruecos, 
Exposição Ibero-americana de 
1929, Sevilha 2016

podemos revê-lo no pátio que todas as casas 
tradicionais tinham habitualmente e que, por 
motivos de economia de espaço, nos vimos 
obrigados a suprimir no programa funcional 
dos projectos de habitação.252   

Se, por vários motivos é difícil, inseguro ou 
dispendioso desenhar uma casa em redor de 
um “pátio”, pode-se tentar dar-lhe lugar noutra 
parte da estrutura. Este pode reaparecer como 
um espaço-extra adoçado à casa que a permite 
crescer e abranger mais no verdadeiro sentido 
da domesticidade. Se precisarmos de o justificar, 
podemos argumentar que se trata de espaço 
de expansão ou o ”quarto sem nome”, algo que 
poderíamos definir como um grande quarto 
para a família, onde ela se reúne sem medo 
de estragar os móveis,253 como sugeriram os 
arquitectos George Nelson e Henry Wright na 
década de 50.254

252 Idem, Tomo 7, p. 34
253 Idem, Tomo 7, p. 35
254 Esta concepção sobre o espaço doméstico dos 
anos 50 expressa a ambiguidade funcional de que 
temos falado ao longo deste trabalho. Surpreende 
que a “indefinição do uso” já se considerasse o passo 
necessário para o avanço da habitação moderna, ainda 
que hoje não seja frequente encontra-la.    

“A casa mediterrânea pode dizer-se que consistia num pátio. (…) Um recinto próprio 
que reproduzia na sua estrutura, em certo modo, um povoado/aldeia. E o que é mais 
importante, um recinto que guardava dentro de si o ambiente de liberdade, o espaço, o 
ar, a luz. Da cova originária mantinha o ser refúgio, lugar cerrado, só isso.”255  

“O pátio assim é o centro da casa, em todos os sentidos. É como uma estufa que dis-
tribuí o calor e o ar. Nele há sempre um canto com Sol e outro com sombra. Pelas suas 
paredes se vê girar a luz de dia, e entre a noite algum seu mistério. É um miradouro do 
céu, (…) um templo. (…) Era a seu jeito uma “ágora” doméstica.”256 

“O Homem necessita de ar livre, de sol, de contacto com os elementos, mas o seu 
“estar” necessita de um sítio próprio, comunicado com os elementos, mas não no meio 
deles. Trata-se de uma questão psicológica, talvez metafisica mais do que física.”257 

“ De origem árabe, não pode deixar de simbolizar, penso, algo muito islâmico mas não 
estranho à mente cristã: a memória do paraíso terrestre. O pátio, o nosso, o pátio hispânico 
é símbolo e lembrança desse pedaço de paraíso incomunicável que segundo alguns clérigos 
como Santo Agostinho, fica intacto na alma.” 258

255 ZAMBRANO, Maria. “El pátio” Op. Cit., p. 235
256 Idem, ibidem.
257 Idem, p.236 
258 Idem, Ibidem. 
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03.2. 2. Subversão dos modelos convencionais:
REINVENTAR O PÁTIO, O “QUARTO” SEM FUNÇÃO

Podemos observar o espaço de cozinha sobre o 
ponto de vista da indeterminação de usos especificos 
e concluir que talvez não seja por acaso que costuma 
ser o espaço mais imaginativo e livre de uma casa. Nela, 
enquanto alguém cozinha, uma criança faz trabalhos de 
casa, um amigo conversa e conta o seu dia. Na cozinha 
pela quantidade de usos associados e usos de improviso 
dá-se recetividade ao convívio humano, à partilha de 
espaço de e de tempo. Isto não significa que deveríamos 
desenhar todos os espaços como cozinhas, mas 
seguramente mais espaços com a mesma capacidade de 
se transformar e ser polivalentes.   
  
Aldo Rossi em Auto-bibliografia Científica referiu a 
importância do dimensionamento de cada 
compartimento para que este possa servir a mais 
que uma função. “Dar (mais) espaço” parece ser um 
outro modo de possibilitar a adaptabilidade da casa a 
diferentes tarefas e actividades, sem as impor como 
“opção”. Uma maior área livre permite que a casa se 
adapte a condicionates e variantes físicas, seja pelo 
aumento de habitantes, seja por uma condição de 
saúde ou mobilidade imprevistas. Neste sentido, es-
pecializar a casa é ir contra o critério de habitabilidade. 
259 Seria ideal evitar uma programação restrita de usos, 
pelo menos em alguns dos seus compartimentos, para 
aumentar a hipótese de “sobreviver” e de atender às 
variantes da vida cotidiana dos seus ocupantes.

Com a mesma preocupação em combater a 
tendência a especializar, estabelecer mínimos e 
compartimentar os espaços enquadramos de novo 
Lacaton e Vassal. O texto La libertad estrutural, 
condición para el milagro ainda que não aludam 
directamente ao pátio ou a um compartimento sem 
uso específico, defendem a liberdade espacial 
justificando as suas actitudes construtivas como 
meio de adquirir lugar para o que não é programa.

259 AGUILAR, Blanca, FERRER, Esther, LÓPEZ, Andrés López, 
MARTÍNEZ, Ángel, MONTERO, Francisco Montero, NAVARRO, 
Jaime, ORTIZ, Joaquín, TRILLO, Juan Luis. Op. Cit., Tomo 5.2, p. 92 

Dar espaço ao inesperado e possibilitar a transformação 
são ambições continuamente presentes no discurso 
de ambos, que promete dar lugar a novas formas de 
apropriação do espaço da vida quotidiana. A dupla fala 
não só da importância de um programa desvinculado 
da estrutura, mas também das vantagens de um espaço 
grande face a uma área mínima.

Nuestra búsqueda del cambio está condicionada 
por la libertad que la estrutura concede al usuário: 
libertad de moverse, de plantear actividades don-
de sea, de poder estar solo en algunos sitios. Esta 
flexibilidade proviene de la utilización de sistemas 
constructivos ligeros, de su independencia del 
programa, de su débil impacto, pero también de 
la desmesura de la estructura. Cuanto más grande 
y más amplia, más histórias podrá alojar y más 
cosas pondrán esperarse de ella. (...) Queremos 
construir grande con el objectivo de oferecer 
situaciones para el disfrute, para crear estados no 
programados.260

Possibilitar mais é o conceito que dizem ser a base 
capaz de apagar qualquer dúvida sobre projecto e 
salvaguardar a coerência da actitude projectual. 261 
Descrevem o Palais de Tokyo como reflexo dessa 
convicção conjunta, que influenciou o projecto da 
Escola de Arquitectura de Nantes. Ao maximizar as 
lajes da estrutura, permitem que estas suportem a 
adição de pisos intermédios, ou de qualquer tipo de 
exposição ou maquete. 262

260 LACATON, A. VASSAL, J. (2017) Op. Cit., (sem paginação). 
261 Idem.
262 Neste aspecto é oportuno comparar não só as semelhanças 
formais entre a pratica destes arquitectos e Mies Van der Rohe, 
como também um modo de pensar os dimensionamentos em 
comum: Pero hombre, ¡haz los espacios lo bastante grandes para 
que se pueda uno mover libremente por ellos, y no sólo en una 
dirección predeterminada! ¿O es que estás completamente se-
guro de cómo se van a usar? No sabemos en absoluto si la gente 
hará con ellos lo que nosotros esperamos. Las funciones no son 
tan claras ni tan constantes; cambian más deprisa que el edificio. 
– ROHE, Mies. Una biografía crítica in Viviendas Experimentales, 
Manual de Proyecto, Op. Cit.,Tomo 6, p. 107  
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Dar espaço ao inesperado e possibilitar a transformação 
são ambições continuamente presentes no discurso 
de ambos, que promete dar lugar a novas formas de 
apropriação do espaço da vida quotidiana. A dupla fala 
não só da importância de um programa desvinculado 
da estrutura, mas também das vantagens de um espaço 
grande face a uma área mínima.

Nuestra búsqueda del cambio está condicionada 
por la libertad que la estrutura concede al usuário: 
libertad de moverse, de plantear actividades don-
de sea, de poder estar solo en algunos sitios. Esta 
flexibilidade proviene de la utilización de sistemas 
constructivos ligeros, de su independencia del 
programa, de su débil impacto, pero también de 
la desmesura de la estructura. Cuanto más grande 
y más amplia, más histórias podrá alojar y más 
cosas pondrán esperarse de ella. (...) Queremos 
construir grande con el objectivo de oferecer 
situaciones para el disfrute, para crear estados no 
programados.260

Possibilitar mais é o conceito que dizem ser a base 
capaz de apagar qualquer dúvida sobre projecto e 
salvaguardar a coerência da actitude projectual. 261 
Descrevem o Palais de Tokyo como reflexo dessa 
convicção conjunta, que influenciou o projecto da 
Escola de Arquitectura de Nantes. Ao maximizar as 
lajes da estrutura, permitem que estas suportem a 
adição de pisos intermédios, ou de qualquer tipo de 
exposição ou maquete. 262

260 LACATON, A. VASSAL, J. (2017) Op. Cit., (sem paginação). 
261 Idem.
262 Neste aspecto é oportuno comparar não só as semelhanças 
formais entre a pratica destes arquitectos e Mies Van der Rohe, 
como também um modo de pensar os dimensionamentos em 
comum: Pero hombre, ¡haz los espacios lo bastante grandes para 
que se pueda uno mover libremente por ellos, y no sólo en una 
dirección predeterminada! ¿O es que estás completamente se-
guro de cómo se van a usar? No sabemos en absoluto si la gente 
hará con ellos lo que nosotros esperamos. Las funciones no son 
tan claras ni tan constantes; cambian más deprisa que el edificio. 
– ROHE, Mies. Una biografía crítica in Viviendas Experimentales, 
Manual de Proyecto, Op. Cit.,Tomo 6, p. 107  

153. 1 Mulhouse, Jardin d’hiver, 
um espaço sem função, livre 
para albergar o inesperado, 
Lacaton e Vassal 
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03.2 Identificar com os outros;

Perdas simultâneas (espaço e tempo), Onde está 
o tempo doméstico?, O significado dos sonhos - a 
casa de férias, Habitamos a casa que herdamos 
dos Romanos, Armazenar é assassinar o espaço 
livre - são os títulos dos relatos de insatisfação que 
apresentámos no capítulo anterior. Com base neles 
establecemos um conjunto de requisitos constru-
tivos e formais que tentamos ilustrar com obras que 
apresentam essas mesmas preocupações e objectivos 
como estratégias de projecto. Os exemplos con-
stituem apenas hipóteses de resposta, pois que não 
é nossa intenção definir qualquer obra como solução 
única aos problemas colocados.
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03.2. 3. Reprogramar;

Para dar continuidade às propostas que visam “aproveitar o infurtúnio”, surge a estratégia – 
Reprogramar. Propõem-se a substituição dos programas e dos usos, mais do que alterações 
físicas de grande impacto. 

Transformar, subverter e recriar são as “palavras de ordem” ilustradas nos exemplos, 
onde o novo apareceu da imagem de cidade consolidada. Propõem-se que o 
arquitecto não responda a programas solicitados, mas que seja ele mesmo a 
propô-los e imaginá-los em espaços já construídos,  como estratégia, como um 
“desenho invisível”.
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03.2. 3. Reprogramar:
REHABITAR263

“Re-ha-bi-tar” não é o mesmo que “re-ha-bi-li-tar”. 
Rehabitar é voltar a usar um edifício, mas modificando 
a forma de o fazer. Não se tratam de intervenções 
plásticas, são modificações do “como”. 264 Mudar é um 
processo no qual o ponto de vista sobre uma casa ou 
antigo edifício renasce. Rehabitar começa a partir do 
momento em que um lugar não se vê como o mesmo 
de sempre, quando ele mostra outras possibilidades, 
antes escodidas, por fim sobrepostas. 265 

Voltamos a observar acontecimentos e propostas 
que já foram arquivadas para, com um olhar ren-
ovado, ler a mensagem que antes não podíamos 
ler. 266 Ao observar como se adaptam as pessoas 
aos espaços que criamos temos a oportunidade de 
enriquecer a nossas habilidades de criatividade. Ao 
observar o que resta de uma época de construção 
podemos agora, com sentido de oportunidade, dar 
nova vida, novo programa, novo uso ao que antes 
serviu e hoje evoluiu.  

... a arquitectura foi sempre um instrumento de poder 
e de colonização do espaço e do tempo, e isto passa 
desapercebido com frequência.267 Porém, aproveitar, 
sobrepor ou juntar é recusar a ideia de começar do 
zero. São atitude que obrigam a pensar o projecto de 
arquitectura como processo, e com responsabilidade 
no todo que é o território onde se insere. Um pro-
jecto de arquitectura no momento presente, pode 
ser encarado como o acrescentar de uma camada às 
camadas que já existem, sem as retirar, antes incluin-
do-as ... A cidade é, por definição, inclusiva e assim 
deveria ser a arquitectura. 268

263 (título de um livro) 
264 MONTEYS, X.; MÀRIA, M.; FUERTES, P.; PUIGJANER, A.; 
SAUQUET, R.; MARCOS, C.; CALLÍS, E.; FERNÁNDEZ, C. (Hab-
itar grupo de investigación). ReHabitar, en nueve episodios, p.25
265 Idem, p.349
266 Idem,  p.349
267 VENTURA BLANCH, Ferran. Op. Cit., p. 99
268 MONTEYS, X.; MÀRIA, M.; FUERTES, P.; PUIGJANER, A.; SAU-
QUET, R.; MARCOS, C.; CALLÍS, E.; FERNÁNDEZ, C. Op. Cit., p. 8 -9

O termo rehabitar permite uma abordagem diferente 
da sustentabilidade no âmbito de uma arquitectura 
mais responsável: mais do que construir com materi-
ais reciclados ou propor casas climáticas, propõem a 
simples atitude de usar os espaços que já existem.269 É 
também um atitude de continuidade da história, pois 
que um território edificado explicita ... um monumen-
to à necessidade e um magnifico exemplo para explic-
ar o que significa “disponibilidade” em arquitectura. 270

Os termos “eco”, “climático”, “justo” ou “pré-fabri-
cado” não têm obrigatoriamente que implicar uma 
ruptura com o passado. A inclusão contribui na 
continuidade do que já existe, pois que em termos de 
sustentabilidade construir de novo pode ser um acto 
ainda mais irresponsável. Rehabitar recorda-nos o 
aforismo de Ruskin “não construas se podes evitá-lo”, 
justamente quando nas cidades se acumulam edifícios 
abandonados, casas devolutas e fábricas vazias. Por 
outro lado, não sabemos até que ponto o discurso 
“sustentável” não serve apenas para camuflar o impul-
so de construir de forma acrítica.271 

269 Idem, p. 19
270 Idem, p. 42
271 Idem, p. 21
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Não podemos assegurar a boa intenção de todo o discurso “amigo do ambiente” quan-
do este propõem mais produção. Podemos recuperar a ideia exposta em A república 
por vir272 de que os que se revelam mais contra um sistema (o capitalista neste exemp-
lo) são, na verdade, as suas principais vítimas.  

Na nossa perspectiva, rehabitar é uma das estratégias utilizadas no Palais de Tokyo. Lacaton e 
Vassal vêm neste projecto a oportunidade de combinar o ambiente industrial e moderno de 
uma pré-existência, parte de um antigo edifício de carácter monumental. O Palais de Tokyo 
tem lugar no que foi parte do Museu de Arte Moderna construído em 1937, encerrada em 
1974, transladando-se a exposição ali existente para o Centro Georges Pompidou. Desde 
então, esse lado do corpo do edifício foi alvo de diferentes usos e alterações que o transfor-
maram numa “grande caixa opaca”. 273

272 RANCIÈRE, Jacques. “O tempo da emancipação já passou? (2010)” in A República por vir – Arte, politi-
ca e pensamento para o Século XXI, 2011, p. 79
273 LACATON, VASSAL, “Palais de Tokyo, Centro de Creación Contemporánea, Paris (2001)”, 2G, n.º21, p.110

157. 1 Palais de Tokyo, Sala de 
exposição, piso 0. Paris, 2017



158

03.2. 3. Reprogramar:
REHABITAR

Em 1998 existiu uma proposta de se tornar no Palácio 
do Cinema. Porém, o projecto não se concretizou, e as 
demolições esvaziaram o edifico de compartimentos, 
tectos falsos, revestimentos decorativos, instalações, 
desde redes de distribuição, evacuação, aquecimento, 
condutas e elevadores. Este era o cenário sobre o qual 
se abriu em 1999 um concurso cujo programa de-
mandava a “Instalação de um lugar dedicado à criação 
contemporânea”, de reduzido orçamento, para o qual 
Lacaton e Vassal apresentaram uma proposta.

Na opinião dos dois arquitectos, o que restava da 
pré-existência e das sucessivas intervenções e descon-
struções, eram espaços de grande qualidade pela luz, 
área e volume, bem como pela robustez da estrutura 
de betão armado, de caracter industrial e moderno.274 
A aparente monumentalidade do volume escondia in-
úmeras potencialidades de diálogo e abertura àquilo que 
se desejava tornar num espaço de debate à estética.  As-
sim, a proposta para o Palais é uma resposta simples 
que se instala, dentro do construído, quase sem lhe 
tocar, inspirada na “ruina” e no reduzido orçamento. 
Resulta como uma esfera (mística, pela ilusão de 
limite, infinita na sua transgressão das possibilidades) 
dentro de um cubo (concreto, ortogonal definido e 
pouco variável). 

274 o interior do edificio possui uma magnifica cualidade diáfana 
industrial, as alturas livres (a rondar o oito metros de altura) e 
a volumetria eram surpreendentes, a luz estava omnipresente, 
generosa e sabiamente introduzida por aberturas zenitais e 
grandes aberturas na fachada.

Num misto de contenção de custos e despreconceito, 
retiraram o máximo proveito do existente, evitando 
as transformações. Mantiveram a estrutura de betão, e 
o espaço interior contínuo sem subdivisões fixas. Evi-
taram os revestimentos, assumiram o novo e o anti-
go, o polido e o rude, numa perfeita convivência do 
mundo formal e informal. Permeabilizaram o espaço, 
prevendo oportunidade interior para o Sol, a chuva e a 
cidade, conseguindo com isso, mais aberturas, e conse-
quentemente mais passagens/acessos. Com este gesto 
combatem a ideia de bunker que tantas vezes se cria 
nos espaços dedicados à Arte, cujo o objectivo é invo-
car a reflexão sobre a sociedade e, contraditoriamente, 
tantas vezes se apartam dos cidadãos. 
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158. 1 Palais de Tokyo, Sala de 
exposição, piso -1. Paris, 2017
159. 2 Palais de Tokyo, Sala de 
exposição, piso -1. Paris, 2017
159. 3 Palais de Tokyo, Sala de 
exposição, piso 0. Paris, 2017
159. 4 Palais de Tokyo, Sala de 
exposição, piso -2. Paris, 2017
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03.2. 3. Reprogramar:
REHABITAR

Porém, o Palais de Tokyo não alterou a funcionalidade 
original do espaço, pois continuou a ser um edifico de 
carácter cultural. Nesse sentido o Sesc de Pompeia 
(1977-1986) de Lina Bo Bardi explicita mais claramente 
o rehabitar como estratégia, pois que transformou o 
seu uso, e até mesmo a ideia de fábrica.

Em 1977 Lina foi solicitada para projectar um novo 
centro comunitário de lazer cultural e desportivo dos 
trabalhadores do comércio numa antiga zona industrial. 
Pressupunha-se que o edifício da fábrica seria demolido 
e substituído pelo novo centro comunitário, tal como 
aconteceu a outras fábricas existentes no mesmo 
bairro. No entanto, a arquitecta opta por manter o 
edifico existente. Ainda que tenha considerado a antiga 
fábrica como um documento histórico, um marco da 
expansão capitalista e industrial de São Paulo, não se 
pode afirmar com certeza que esta opção tivesse sido 
influenciada por uma questão de respeito pelo 
património, ou de aproveitamento do construído para 
uma abordagem sustentável. 

Inequívocamente, Lina quis preservar o corpo e 
imagem de fábrica para transformar o dever em 
prazer, ... retirando do trabalho qualquer carácter 
desagradável, repressivo, violento e penoso para 
relacioná-lo à sensibilidade, liberdade, imaginação e 
libido.275 Vemos essa intenção claramente expressa 
no logótipo que a arquitecta desenhou para o novo 
edifício: uma chaminé industrial, que no lugar de 
fumo, liberta flores. 

Ainda que o Sesc não se constitua apenas pelo antigo 
corpo fabril, nele manteve-se a estrutura ritmada de 
madeira e betão, as paredes de tijolo, o chão, os 
tambores, as telhas, os lanternins, e a disposição
longitudinal característica do ambiente industrial. 276

275 OLIVEIRA, Olivia de. Lina Bo Bardi: Sutis substâncias da 
arquitetura. 2006, p. 206
276 O Sesc de Pompeia constitui-se também por duas novas 
torres, associadas à antiga fábrica, construídas para albergar os 
pavilhões desportivos. 
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160. 1 Sesc Pompeia, Mobiliário 
desenhado por Lina Bo Bardi 
para as actividades lúdicas 
160. 2 Sesc Pompeia, exterior 
da antiga fabrica com os tubos 
coloridos,
S. Paulo, Lina Bo Bardi 
161. 3  Sesc Pompeia, interior 
“fabril”, 
Lina Bo Bardi 
161. 4 Logotipo para Sesc 
desenhado por Li Bo Bardi 
161. 5 Sesc Pompeia, exterior 
da antiga fabrica com os tubos 
coloridos,
S. Paulo, Lina Bo Bardi 
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03.2. 3. Reprogramar:
REHABITAR 

Os muros baixos, o mobiliário e as cores são os 
responsáveis por gerar diferentes oficinas e espaços 
de recreação e convívio. Nesse ambiente o lazer é 
percepcionado com tanta credibilidade e seriedade 
como a produção industrial. 

Como estratégia de reabitação, não se trata so-
mente de uma nova forma de ver o espaço, mas 
também de subverter a rigidez e a falta de gozo 
associadas ao trabalho. Por outras palavras, não só 
se trata de uma forma diferente de habitar o espaço 
físico, mas sobretudo o espaço psíquico. Presume-se 
que preservar a imagem de trabalho fabril não fora 
uma opção saudosa ou respeitosa da história; foi 
sobretudo  uma intenção crítica e poética de tentar 
tornar possível uma consciência dialética entre Jogo 
e Trabalho. 

Em jeito de conclusão, rehabitar pode ser uma estratégia 
adoptada com duas intenções distintas: economizar e 
visar uma atitude sustentável, ou subverter para provocar 
e consciencializar sobre a efemeridade. Respectivamente, 
enquadramos a atitude de Anne Lacaton e Jean-Phillipe 
Vassal na primeira opção, e a de Lina bo Bardi na 
segunda, ainda que ambos façam uma e outra, de 
forma mais ou menos inconsciente. A atitude projectual 
destes três arquitectos tem em comum a capacidade de 
responder reutilizando, sobrepondo e tornando pos-
sível a coexistência. Ambos partilham uma ausência de 
preconceitos face aos materiais e às formas de fazer, e a 
possibilidade de proporcionar mais com menos. Sesc e 
Palais de Tokyo, são claros exemplos. 
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162. 1 Sesc Pompeia, exterior 
da fábrica, São Paulo 2016
162. 2 Sesc Pompeia, interior 
da antiga fábrica, São Paulo 
2016
163. 3 Sesc Pompeia, mobiliário 
desenhado por Lina Bo Bardi, 
São Paulo 2016
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04 Construir a atitude projectual

A iniciar o capítulo recordamos o que motivou este trabalho: a necessidade de garantir ou 
esclarecer o que possa ser uma prática ética e comedida dentro da responsabilidade que 
cabe à liberdade do acto criativo em arquitectura. Essa necessidade, que cresceu ao longo 
do segundo ano do percurso académico, adquiriu expressão no quarto ano, onde, de forma 
subtil, o programa desenhado para a disciplina de Projecto 4   “Centro de Arte Urbana do 
Porto”  reflecte essas premissas.  
 
No quinto ano, em Erasmus, o workshop na Costa do Sol (território “vitimado” pelo turismo 
massificado) ajudou a identificar outras realidades e contextos, onde a escala do projecto urbano 
pareceu aproximar-se mais facilmente à prática de abrangência social desejada. Talvez não conte 
como experiência de projecto, porque efectivamente não se desenhou uma solução com rigor, 
apenas se apontaram hipóteses. Porém, foi um “abre olhos” sobre a responsabilidade do acto de 
intervir, construir e planear o espaço, sobre como este pode tornar refém quem o habita.

As viagens realizadas – travel as way of life – contam como aulas de projecto, urbanismo 
e antropologia; nelas treina-se o olhar para descodificar a linguagem comum estabelecida 
– na forma como cada um define a casa, o local de trabalho – até formar uma obra (rua, 
vila ou cidade) de colaboração conjunta que os define. Estas experiências contribuíram 
para alimentar o “sonho” de que talvez na escala da arquitectura possa haver um modo 
de criar que garanta a continuidade na produção de significado no espaço humano, ainda 
que tecnológico, industrial e consumista. 
 
Mais do que esclarecer a origem e as consequências de uma reflexão sobre o papel social do 
arquitecto, este trabalho pretende consolidar uma reflexão nutrida pelo exemplo de outros, 
sejam textos, obras e projectos de arquitectura, sejam “recolhas mundanas”. Essa forma de 
estar – consciente e desperto sobre o mundo – é a grande lição aprendida com Lina Bo Bardi. 
Como uma voz que aconselha, ela “ensina” a alimentar a prática de arquitectura de cuidado e 
responsabilidade, indispensável à condição comum de habitar. A vida e obra de Lina são 
exemplo estratégico de uma arquitectura de sobrevivência e sobriedade num contexto de 
transformação social, cultural, económica e industrial no Brasil.  
 
Lina Bo Bardi sintetiza, em obra e em pessoa-arquitecta, as preocupações, os cuidados e as 
reflexões que expusemos ao longo deste trabalho. Ela informa-o e inspira-o desde o início, 
porém, assume-se o seu exemplo concreto apenas no final, como balanço projectivo 
sobre a Arquitectura na construção do comum. 

Pretende-se, aqui, consolidar “valores” e referências antes de iniciar a prática profissional – 
uma espécie de memorando. 
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04.1 Projectos e reflexões pessoais;

04.1. 1 Centro de Arte Urbana do Porto
   
Na disciplina de Projecto 4, propôs-se desenvolver um programa de carácter cultural, na 
“pedreira” ao lado da Estação de S. Bento – um centro de Arte Urbana para a Cidade 
do Porto. O programa destinado ao público pedia um auditório, uma sala plana, salas de 
exposições e workshops, um átrio com recepção, loja e cafetaria. 

Parecia um programa absolutamente contraditório, além de pouco prioritário no contexto da 
cidade. Da relutância surge a obsessão pela ideia de desenhar um espaço que se transformasse 
e recebesse outros usos. Jogando com os pedidos do programa, a proposta apresentada 
propõe que as salas de espetáculo se pudessem unir, tal como as de workshop; que a loja 
e a cafetaria fossem independentes do átrio, pertencendo à rua e funcionassem com outros 
horários e propósitos.   

Na continuação da descrição, enumeramos: uma galeria à entrada, como uma colunata 
que gera uma rua coberta, cujo o murete serve para proteger os mais distraídos, e sentar 
os que olham o interior ou a Avenida da Ponte. Destinado à Arte Urbana, o edifício faz-se 
o mais transparente possível, de forma a que as obras ali presentes se “sintam” sobretudo 
na rua que lhes dá o nome de “urbanas” e o carácter de informais.   

O volume descreve-se como um gesto linear conformado por duas capas de pele: uma de 
vidro, e uma fina ossatura de betão que é simultaneamente estrutura e protecção. A colunata 
densa e ritmada não se deve a necessidades estruturais (pois bastariam um quarto dos pilares), 
mas sobretudo a um efeito de sombreamento e permeabilidade que se quer provocar pela 
exposição a poente, (quente no verão) e pela beleza das sombras claramente definidas que 
também essa orientação permite. A rigidez do desenho, perfeitamente modulado dissolve-se 
na disponibilidade que os interiores oferecem, bem como pela curva da escada que “adoça” o 
desenho, num gesto que celebra o átrio.  
   
O bar e a loja são as peças de remate da linearidade do desenho. Elas torcem para 
envolver empenas e mostrar a sua autonomia não só no desenho, mas no desempenho 
de suas funções - podem funcionar de forma independente do corpo principal: a loja pode 
vender mais do que souvenirs do Centro de Arte Urbana porque o acesso é independente; 
a cafetaria pode funcionar à noite, mesmo com o Centro encerrado, também por uma 
entrada que se faz pelo exterior. A cafetaria, que pode ser bar, situa-se no cruzamento da 
Rua Chã, com a Avenida D. Afonso Henriques, na cota mais alta do terreno, possibilitando 
uma vista sobre a Sé, a Avenida e um futuro projecto de Siza Vieira do outro lado da 
avenida; em suma, um contexto visualmente convidativo.   
   
Da sala polivalente quisemos fazer o espaço mais multifacetado possível. Delimitada por 
vidro, as paredes deslizam como janelas de correr, permitindo que o interior e o exterior se 
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diluam. O chão modelado por plataformas que sobem e descem, permite criar diferentes 
configurações. Possível também de se unir com o auditório, formando uma sala com um 
total de 400 m2, podendo ainda prologar-se no exterior.  

À pedreira que sempre caracterizou aquele lugar, tenta-se retirar o menos possível: por isso a 
solução estreita e transparente que permite que esta se mantenha presente. A morfologia do 
lugar sempre impos uma dificuldade à construção, visível até nos acessos e construções 
rudimentares, como é o caso da Travessa do Loureiro, uma viela como “beco sem saída” na 
parte detrás do quarteirão. Para salvaguardar todas a linhas de conexão entre diferentes cotas 
de rua e do edifício, desenhou-se a continuação dessa rua estreita, a desembocar numa escada 
que lentamente desvenda a cidade e espera ser palco, também ela, de arte urbana. 
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GSEducationalVersion

UTAS

59.9

63.5

67.2

70.9

corte transversal : sala de workshop, sala polivalente (, pedreira)

corte longiditudinal BB’: salas de workshop. administração, sala polivalente, auditório, piso técnico e exposição

alçado Norte 
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04.1.  2 Workshop de Turismo Sustentável na Costa del Sol

Em Maio de 2016, decorreu na Costa do Sol um workshop que visava aflorar modos de 
tornar sustentável o turismo na região de Torremolinos. Foi uma semana de passeios, 
conversas e debates de ideias com geógrafos, sociólogos, arquitectos, engenheiros, políti-
cos, empresários e trabalhadores hoteleiros; em descoberta de um lugar sem identidade 
própria – um paraíso de férias, “à mão” dos europeus, repleto de hotéis e restaurantes 
que vendem tudo menos o que é andaluz ou malaguenho.

De modo geral, em Torremolinos, a Praia funciona como as praças e as ruas cheias de 
esplanadas das grandes cidades – sem consumo não há direito a estar, a esticar a tolha, 
a abrir o guarda-sol. É a reclusão do povo que ali vive e trabalha na hotelaria, que aceita 
essa condição porque sem os hotéis não teria como subsistir durante o ano. (Face a 
tamanha dependência, parece curioso que nenhum turista estranhe nunca ter conhecido 
na praia, em pleno gozo do mar, alguém nascido naquele lugar...) 

Durante a semana de workshop tentamos aprofundar a origem do desiquilíbrio no cresci-
mento do território. Entendemos que a topografia de Torremolinos sempre foi uma barreira 
ao desenvolvimento: a norte a cota eleva-se cerca de 70 metros em relação ao mar, o que 
por um lado protege a praia dos ventos, mas por outro representa um entrave à agricultura e 
construção. Desse modo, as parias sem ventos permitiram que a hotelaria se instaurasse como 
promessa de um futuro melhor; tomou o lugar da pesca e da produção de cana de açúcar que 
antes empregava os habitantes. Tornou-se um sonho desmedido, pouco planeado urbanistica-
mente, que se transformou numa outra forma de dependência. 

Durante o “boom” da construção hoteleira, empregaram-se homens vindos de toda a 
Espanha e ainda argelinos e marroquinos. As esposas vieram com eles, na promessa de mais 
tarde conseguirem emprego nas cozinhas ou nas limpezas. No fim da construção os homens 
permaneceram na perspectiva de continuar na construção e manutenção, ou na restauração, 
como empregados de mesa, porteiros, etc.. 

Os trabalhadores de Torremolinos não pensaram nos filhos, e não foram os únicos, uma vez 
que todo o investimento se resumiu ao turismo. Não há boas escolas, ou um hospital próprio, 
indústria, agricultura ou construção imobiliária que sirvam aquela população. (A própria praia 
não os serve. Os hotéis e chiringuitos (bares de praia) ocupam a paria de camas e guar-
da-sóis que só pode usar quem paga – quem traz a sua própria toalha corre o risco de 
ser expulso do lugar onde a estender.) 
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172. 1 Torremolinos, plano de 
qualificação da costa cedido 
pela Câmara.
173. 2 Perfil da costa, 
Torremolinos, Costa do Sol, 
Espanha 2016
173. 3 Restaurantes, passeio pea-
tonal e chiringuito, Torremolinos, 
Costa do Sol, Espanha 2016
173. 4 Espreguiçadeiras e 
guarda-sois pertencentes ao 
Chiringuito Copacabana, 
Torremolinos, Costa do Sol, 
Espanha 2016
Todos os nomes de restaurantes, 
chiringuitos e hotéis se reme-
tem a outros destinos turísticos 
que não o de “Torremolinos”.  
Pizzarias e gelatarias vedem o 
melhor de Itália; hamburguerias 
e cachorros quentes, o sonho 
americano; o peixe e o azeite 
vendiam a Grécia e o Mediter-
râneo; os mais variados tipos de 
cerveja encontram-se nos pubs 
irlandeses e escoceses; as iguarias 
do oriente também se provam 
nos restaurantes chineses e 
japoneses, os kebabs algures da 
Turquia ou dos vizinhos marro-
quinos ali residentes desde os 
períodos de construção. Assim 
se resume a infindável multicul-
turalidade que enquadra uma 
costa de mar quente e tranquilo, 
de areias povoadas de palmeiras 
a centenas de quilómetros das 
Caraíbas.  
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A “mão de obra” daquele lugar foi ocupando os arredores da parte menos digna para os tu-
ristas. Construíram enormes blocos e torres que, de momento, se encontram em péssimas 
condições, em ruas onde metade da informação está escrita em árabe.  

Concluímos que, directa ou indirectamente, a hotelaria é o meio de rendimento daque-
le povo. Os hotéis empregam a grande maioria da classe trabalhadora, em condições de 
exploração difíceis de contornar face à crise e variedade de oferta em relação a outros 
países, fora da Europa, que oferecem o mesmo tropicalismo a menores preços graças 
ao reduzido custo de vida.  A “industria” do turismo cresceu graças à competitividade 
dos países menos desenvolvidos que Espanha, capazes de oferecer o mesmo com 
menos custos. E assim, Torremolinos foi assistindo à sua própria crise. 

Nessa semana de workshop, ouvimos o testemunho de uma camareira. Contou que 
limpava cerca de 40 quartos (100 camas, 40 casas de banho) em 8h de trabalho; 
que recebe o salário mínimo, e trabalha somente de Março a Outubro. Há anos 
que procurava outro modo de vida – com um filho a estudar, um marido a trabalhar 
nas mesmas condições, e uma panóplia de doenças adquiridas entre os productos 
de limpeza e a angústia – mas não conseguia juntar dinheiro para uma viajem e uma 
acomodação num país (Espanha) todo ele em crise. Pedir ajuda está fora de 
hipótese, porque todos os amigos que ali fez sobrevivem da mesma maneira.  

*

A hotelaria não representa só uma má solução social e económica naquele território; 
é também um problema no que diz respeito à conservação ambiental. A densa construção 
costeira impede a natural reposição de sedimentos que lentamente diminuem a área de praia, 
a diversidade de fauna e flora. Nessa semana pudemos entender o conceito de “ecologia” – 
equilíbrio entre o social e o natural, humano e ambiental. 

Bloqueados pela utopia ou pelo choque emocional, certo é que no workshop não 
conseguimos somar muitas soluções. Em conjunto, pensámos que uma das soluções mais 
rápidas e eficazes seria sensibilizar os turistas. Pensámos erradicar o orgulho de pagar tão 
pouco por passar férias junto ao mar, pelo prazer de não cozinhar ou fazer a cama, em 
nome da dignidade humana. Pensámos que as pessoas só o faziam porque nunca lhes 
tinham sido expostas as consequências desse capricho. Porém, nas primeiras conversas com 
turistas (sobretudo ingleses, franceses e alemães), percebemos que a nossa inocência parecia 
infinita. Ouvimos desculpas dos mais diversos tipos. Percebemos que estávamos longe de 
quebrar a cadeia alimentar económica, aparentemente justa.   

Percebemos que estávamos perante um problema que é já entendido como uma concepção 
cultural, uma imagem caricaturada dos países do Sul da Europa. Concluímos que a 
responsabilização de tais proporções é sobretudo das autoridades políticas, da incapacidade 
que têm em prever este desfecho. Pois também, durante essa semana, ouvimos a “campanha 
política” de um antigo presidente, do actual e o parecer de donos de hotéis – todos eles 
conscientes do problema, mas distantes de soluções reais. 
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175. 1 Vista de Torremolinos 
desde uma torre de habitação da 
zona construida para albergar 
trabalhadores, 2016
175. 2 Acesso a uma das torres, 
Torremolinos 2016
175. 3 Ocupação de praça interior, 
Torremolinos 2016



176

Foi difícil para nós, estudantes e profissionais, arquitectar soluções para o problema. 
Ainda pensámos em novos usos para hotéis, transformar alguns em escolas ou facul-
dades. Pensámos em abrir canais de água naturais que religassem a montanha ao mar 
e desenhassem espaço público para todos. Pensámos sistemas de filtragem de água, de 
rega, ciclovias, espaços de recriação e troca de serviços. Mas sobretudo pensámos que, 
Torremolinos só existe porque alguém a desenhou. Não um, mas vários arquitectos e 
engenheiros. 
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176. 1 Acesso a uma das torres, 
Torremolinos 2016
176. 2 Galeria comercial dentro 
da zona habitacional de 
Torremolinos, 2016
177. 3 Passeio peatonal e acesso à 
praia, Torremolinos 2016
177. 4 Vista do mar, 
Torremolinos 2016
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04.1.  3 Travel as a way of life 277

As viagens são oportunidade de completar o catálogo infindável de ideias e concepções 
sobre o mundo. Cores, texturas, materiais, costumes e modos e viver são apontados 
essencialmente por fotografia.  
  

*

Em Sevilha aprendi que as ruas podem ser salas e cozinhas. Aprendi que elas também 
se vestem de tecidos para acolher melhor quem passa. [1] Que as árvores identificam 
um lugar. [2] Que quando uma cidade é plana se inaugura o momento em que são os 
Homens quem desenham as paisagens. E que por isso, uma vez mais, o ornamento e o 
detalhe são as palavras desse projecto mútuo, e por isso um murete de “tijolo burro” e 
um banco revestido de azulejos, não são o mesmo que um muro de betão ou um típico 
banco de jardim. [3] Que existe uma coisa chamada “valor do tempo” (de construção).  

*

Por toda a Andaluzia captei as cores [4], a natureza envolvente [5], o detalhe [6] e alegria 
de um povo [7]. Em Cádiz a presença inequívoca do mar. [8] Felizmente uma costa por 
explorar por parte da hotelaria. [9] Inúmeras casas, a maioria de férias, pequenas e com sua 
buganvília à porta, afastadas o suficiente da praia pela adversidade do vento. Vi uma praia 
onde o interesse superava a possibilidade de banhos ou o disfrute das dunas [10]: a praia de 
“Bolonia” tem vestígios de um antigo assentamento romano. [11] Em Córdoba pude sentir a 
força da cor, como o amarelo contribuí para um ambiente alegre e festivo. [12] Na mesquita, 
o arrepio de pisar o chão de um lugar frequentado por católicos e muçulmanos em simultâ-
neo há quase 900 anos. [13] Em Almedinilla, uma aldeia cordovesa, vi como se anima uma 
população pequena para juntar os seus habitantes e atrair visitas: cuidam as ruínas romanas, 
[14] explicam quanto devem a esse povo pela tradição do azeite que ainda hoje têm, co-
brem-se de tecidos, louro e flores para celebrar a sua história. Em Granada a força da Sierra 
Nevada com neve ainda em Maio, e na cidade cerca de 32 graus sobre a pele dos turistas. 
Palmeiras e calor, casas rústicas e neve, a sinestesia dessa cidade [15]. Pela forte topografia, 
a cidade vê-se a ela mesma a todo o momento. Ora se vê a Allambra [16], ora a serra, ora 
o rio [17], a cidade e os indícios de “pueblos” ao redor [18]. Na paisagem lê-se o acordo 
pelo telhados idênticos à cor da Allambra, pela cor quase uniforme das casas, pela vegetação 
como moldura de tais cenários [19].  

 *

277 Referência indirecta ao livro Lessons from Bernard Rudofsky: life as a voyage.
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*

Em Marrocos aprendi que as ruas não têm de ser amplas e rectas para nelas haver vida 
organizada [20]. Os ritos povoam-nas, dão-lhes programa e nelas, todos parecem saber o 
que fazer. [21] Aprendi que as cores podem enriquecer o mais pobre cenário. [22] Que 
as diferenças podem coexistir [23]; que os detalhes e ornamentos não são sinais pobreza 
cultural, mas de um compromisso de coerência, respeito e cuidado da cidade como casa 
de todos. [24] E, num salão de chá, aprendi que um arquitecto deve valer-se da experiência 
sobre um lugar antes de actuar – não tomam o chá, nem ocupam as cadeiras do salão como 
para mim é costume. [25]

*

Nas Canárias, em Lanzarote o máximo acordo humano possível sobre a imagem de um 
lugar que se pinta com 4 cores: o azul do céu, o branco das casas, o verde dos cactos, o 
castanho do solo vulcânico. [26] César Manrique – o artista e arquitecto responsável por 
tal unicidade. 

*

Em Roma pude perceber a diferença de um ambiente de casas brancas e um de casas 
rosadas. [27] Em Florença a diferente forma de como as pessoas vivem um largo de ligeira 
inclinação. [28] Como a construção espontânea constrói a imagem de uma cidade [29], e 
como a história inaugura o motivo de conservação e cuidado dos habitantes de uma cidade, 
como o orgulho pode incutir pretença. [30] E que, uma vez mais, quando uma cidade é pla-
na, é o Homem quem determina a paisagem [31] e os pontos de referência que a qualquer 
momento nos fazem perceber “onde estamos”. 

*

Em Paris aprendi o que é uma cidade: ruas amplas, prédios altos (não torres), a presença de 
um rio e de muitas pessoas [32]. Os telhados de zinco lembram sonho de viver no último 
andar de qualquer prédio onde o quarto tivesse aquela janela de estar e ver [33]. Que a 
presença de vegetação atribui um qualidade indizível à cidade [34]. Que mesmo numa ci-
dade histórica, há espaço para o contemporâneo [35]. Em Nantes reparei que de facto, já há 
algum tempo que, pela França, se usa mais o gesso cartonado para compartimentar as casas 
que em Espanha ou Portugal. Pude comprovar que o Corbusier não estava louco quando 
desenhava a sanita fora da casa de banho. E também que não era um radicalista louco pelo 
cuidado em adornar de Natureza a mais dura das geometrias [36]. Em Nantes e Saint Naz-
aire aprendi que não há projecto urbano mais eficiênte que o interesse individual de cuidar a 
sua parte, por mais pequeno que seja o nosso espaço numa cidade, por mais culturalmente 
desinteressante que ela pareça [37, 38].
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04. 2 Lina Bo Bardi: validação de projecto

Em Itália (1914 -1946), em contexto de guerra (1939-1945), no lugar de sucumbir 
ao desespero nostálgico, acolhe-a a racionalidade, a objectividade278, e, sobre tudo, 
o humanismo. Lina não era contra o Movimento Moderno, nem contra a História. 
Defendia a arquitectura como poesia com sentido de responsabilidade social, com 
sentido de religar as pessoas, umas às outras e a elas mesmas. Acreditava que precisava 
de estar mais de perto dos Homens, para lhes levar novidades sobre como melhorar 
as suas vidas, especialmente após a guerra. 

Para melhor se aproximar do seu objectivo de comunicar, fora do projecto de construção 
edificatória, Lina tentou fazer chegar a arquitectura a todos através da escrita. A-cultura 
della vita, era uma proposta ambiciosa que, como revista, queria consciencializar homens e 
mulheres do que é afinal habitar, o que é casa, o que é cidade e como se constrói. 

(…) começamos a pensar numa revista ao alcance de todos. Levar o problema da 
arquitectura à vida de cada um por forma que possa encontrar a casa onde deveria 
viver, a fabrica onde deveria trabalhar, a rua onde deveria passear. A-cultura della 
vita, “A” de Ansia, Amor, Anti-mesquinhez, Aliança, hAbitabilidade, Acordo, Audácia, 
Aviso, Aspereza, Associação, Absurdo (…) “A”, para quem a arquitectura não tem 
outro fim senão o de ser instrumento para entender e mudar a vida. 279

Fora da escrita, teve a pretensão consciente de não “querer controlar” as pessoas nas suas 
obras. Encontrou no Brasil, uma fuga e uma oportunidade para procurar formas de fazer 
o habitante entrar no “descontrolo” da rotina, para que vivesse, sentisse, e se lembrasse 
de coisas. Por isso encheu as suas obras de “piscadelas de olho” à história de um povo, 
que, analisadas com rigor, mais se tratam de um convite a uma experiência surrealista, do 
que mera construção. Encarava a construção como oportunidade de transformar, criar 
dinâmica social e comunicar. 

278 BARDI, Lina Bo, “Piedras contra diamantes (1947)” in Fisuras n.º6, p. 30 - 59
279 Idem, Ibidem.
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186. 1, 187. 4, 5, 6 páginas da re-
vista A-Cultura della Vita, Domus 
187. 2 (detalhe de capa de re-
vista) Porque vivemos tão mal? 
Devemos recomeçar do início, 
da letra A, para organizar uma 
vida feliz para todos. Propo-
mo-nos a criar em cada homem 
e em cada mulher a consciência 
daquilo que é a casa, a cidade: 
devemos dar a conhecer 
a todos os problemas da 
reconstrução para que todos, 
não só os técnicos, colaborem 
na reconstrução. A-Cultura 
della Vita,  Detalhe da capa da 
primeira edição. 
187. 3 A-Cultura della Vita,  
Capa da primeira edição. 
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As suas estratégias de actuação eram múltiplas, mas resumem-se à intenção de criar a (e 
na) heterogeneidade – dar lugar, sem excluir. Para Lina tudo contava uma história; tudo 
podia transportar a mente na viagem no tempo que é a vida.

A “anti-homogeneidade” da sua obra advém da colagem como atitude crítica. O que parece 
um gesto descontinuo, foi na verdade, um gesto consciente da continuidade (ou alienação) 
absurda do tempo actual, mas também da mente humana. Trata-se de colecionismo inten-
cionado – um mosaico de citações 280 – cujo o objectivo é criar uma linguagem que fale 
directamente com a memória, capacidade que distingue os humanos dos outros animais.

Lina Bo tinha uma personalidade infinita, sem receio de arriscar a superficialidade a que a 
curiosidade infinita por vezes conduz. Assumiu o risco da liberdade, e com ela confrontou-se 
em reconhecer novos limites. A sua identidade reconhece-se justamente pela capacidade de 
assumir diferentes identidades, conquistando a condição de interminável. 281 O “não temer” fez 
dela uma pessoa empática, qualidade útil ao arquitecto que deseja responder com adequação e 
razão de ser.  

Infinita, continua na descontinuidade, era pouco confiante no optimismo utópico das 
vanguardas modernas europeias. Repugnava a palavra progresso, pois tinha para si que o 
futuro era um caminho de riscos e perigos, e que o progresso supõe um avançar opressor 
pela necessidade de acertar. Ainda que não negasse a necessidade de evoluir, a nostalgia, ou 
melhor, a memória, teve um papel mais determinante na sua obra. Não a nostalgia que 
bloqueia e prende ao passado, antes a saudade que revitaliza e subverte, que, no seu 
entender, acrescenta uma nova camada de significado e praticidade ao “agora”. 

Não era futurista, era reacionária e promovia a reflexão no presente. A sua preocupação 
recaía sobre um presente amanhã, mais próximo, mais humano e palpável. Tal atitude 
colocava-a na contracorrente da arquitectura moderna no Brasil.282  Distanciou-se 
desse ambiente dos anos 50/60 por varias razões, mas a mais evidente é talvez a sua 
aproximação ao mundo popular brasileiro. Nele encontrou um meio de comunicação 
e aproximação ao real, que em arquitectura são as pessoas, os seus gostos e vontades. 
Através das tradições populares a arquitecta experimentou e propôs a mais profunda 
liberdade a um povo, para que fosse ele mesmo, antes de “se vender” ao mundo da 
assimilação da cultura “global”, no desespero de transmitir a imagem de um país já sem 
ditadura e de abertura ao progresso para o resto do globo.

280 OLIVEIRA, Olivia de. Lina Bo Bardi: Sutis substâncias da arquitetura p.15
281 Idem, p.16
282 Idem, p.17



189

189. 1 Lina Bo Bardi na Casa de 
Vidro após regressar de uma 
viagem ao Japão
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04.2. 1 História e progresso – coexistência

Cada país tem uma maneira própria de encarar não somente o desenho industrial, 
mas também a arquitectura e todas as formas de vida humana entre as quais o 
desenho industrial dá a sua contribuição.  Eu acredito numa solidariedade 
internacional, num concerto de todas as vozes particulares. Agora é um contra-senso 
pensar-se numa linguagem comum aos povos se cada um não aprofunda suas raízes 
que são diferentes. É uma abstracção, não em senso matemático, mas em senso 
comum. A realidade à beira do São Francisco não é a mesma que à beira do Tietê. 
O Brasil, por exemplo o Nordeste, tem coisas maravilhosas de manualidades, todos 
os apetrechos, os instrumentos de trabalho dos pescadores do São Francisco são de 
um aprimoramento maravilhoso. Esta realidade é tão importante como a realidade 
da qual saiu Alvar Aalto ou as tradições japonesas... Não no sentido folclórico, mas no 
sentido estrutural. Antes de enfrentar o problema do design industrial em si mesmo, 
você tem que enquadrá-lo dentro de um contexto sócio-económico-político, na 
estrutura do lugar, do país, nesse caso o Brasil. (...) 283

Lina Bo Bardi, “Cadeira de beira da estrada”

Face ao desejo brasileiro de se mostrar como país livre e em desenvolvimento, Lina pro-
punha, antes demais, uma reeducação moral. Para isso, usou uma linguagem comum e 
popular, num país que se industrializava e transformava a todo o vapor, na década de 50. 
Nessa aproximação à origem, ao humano e ao artesão, tentou alertar para os perigos de 
uma produção arquitectónica (e não só) que espelhasse o progresso numa imagem heróica 
e universal, sem questionar as promessas da modernização dependente do consumo. 

O artesanato era um meio de validação do improviso e da solução simples, acessível a todos, 
quer nos materiais, quer na linguagem. O objectivo de trabalhar com a tradição era impedir 
que esta perdesse a sua eficiência como instrumento de subversão e actuação crítica do 
Homem; prevenir a amnésia provocada pela nova sociedade, que silenciosamente o fazia 
esquecer a capacidade de agir, para além de consumir.  ... Em cada época é preciso arrancar 
a tradição ao conformismo, que quer apoderar-se dela. 284

283 BARDI, Lina Bo, apud FERRAZ, Marcelo Carvalho. Lina Bo Bardi. Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, Im-
prensa Oficial do estado São Paulo 2008, p. 186 
284 BENJAMIN, Walter. “Sobre o conceito de história (1939)”. in Lina Bo Bardi: Sutis substâncias da ar-
quitetura. Op. Cit., p.19
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O carácter messiânico 285 da obra de Lina está na pretensão de potenciar a actuação popular e a 
tradição, ainda que não considerasse esta via como um caminho seguro, estático ou reconhecido. 
Considerava este risco, pois a sua intenção era mergulhar nesse mundo e dele extrair o que o 
provoca, o que o move e como se expressa, para depois poder dar-lhe continuidade, não sozinha 
como arquitecta, mas com todos os que participam da tradição. Ao temer um futuro irresponsável 
onde o Brasil perpetuaria a sua condição de colónia, e desta vez por opção, Lina Bo Bardi vivificava 
uma relação com a História – levando-lhe vida, tratando-a como um passado vivo – ... A consciência 
crítica e a continuidade histórica são a grande herança do Homem moderno. 286

Em Lina, como em Walter Benjamin 287, falar de História é falar de formas de compreensão 
do tempo. Entendê-lo, para ela, é saber ver que não se trata de uma dimensão linear ou 
homogénea. Na sua opinião, o tempo analisado e passado a limpo dos “estudiosos”, não era 
o mesmo tempo humano que se enlaça às condições pessoais e emocionais, onde a ordem 
importa menos que a singularidade. Assim a tradição ganhou e mantém força na sua obra, 
pois que é um testemunho vivo de um passado humano, sobretudo coletivo.   

Por outro lado, a tradição talvez pressuponha certa recusa ao progresso por parte de Lina. 
Na tradição a palavra futuro é vazia de forma e de sentido, conduz a uma abstração, pois 
não é tão clara como “o aqui” e “o agora” que transformam o passado numa realidade 
permanente e viva. O futuro teve lugar nas suas obras na forma de tecnologia, ou mais 
bem de mecanismos, que facilitassem o recordar, o reviver que é viver, a memória como 
capacidade comum. Esta estratégia surge do esforço por encontrar um equilíbrio entre 
“tecnologia e nostalgia”, motivo de reflexão, por exemplo, da Casa de Vidro. 

285 OLIVEIRA, Olivia de, (2006). Op. Cit., p. 19
286 BARDI, Lina Bo, “(texto de) inauguração do Museu de Arte Moderna da Bahia (1960)”, in: Lina Bo 
Bardi e Glauber Rocha: diálogos para uma filosofia da “práxis”, São Paulo, FAUUSP 2010, p. 5 
287 OLIVEIRA, Olivia de, (2006). Op. Cit., p. 20 

191. 1, 2, 3 Sequência fotográfica 
– Lina demonstra os equipamen-
tos da cozinha da Casa de Vidro, 
na década de 50.
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O receio e incerteza sobre o futuro conduzem à busca de equilíbrio presente entre 
“o antes e o depois”. Na cozinha da Casa de Vidro, por exemplo, vemos um espaço 
pensado para a economia de tempo nas tarefas domésticas. Vemos um desenho 
apurado e pensado de funções práticas e de inclusão à tecnologia. As mesmas pre-
ocupações práticas dos arquitetos da Existenzminimum, ou da Bauhaus. Mas também 
vemos que existem dois fornos a lenha no exterior, que nos permitem descobrir a 
resposta de Lina Bo Bardi face ao binómio “nostalgia-tecnologia”.

Lina não ignorava as possibilidades “do agora”. Para ela o moderno não era visto como algo 
que torna o presente obsoleto, e que desqualifica o passado, eles estavam colocados lado 
a lado, numa possibilidade real de convivência. 288 Porém, não foi radicalmente futurista, inte-
grando sempre a tradição, o saber ancestral, uma pitada de bom senso e razoabilidade no 
presente. Permitia que “o agora” fosse um espaço de diálogo entre o adquirido, o testado 
e o satisfatório; e o novo, a vitória e a promessa de futuro. A nostalgia presente na sua 
obra afirma a possibilidade de retornar, assumir um erro, ou, simplesmente, a possibilidade 
de um “não-determinismo” e da existência de várias soluções.  

Tonar possível que o novo exista sem ter de destruir o existente é uma atitude comum 
entre Lina Bo e Lacaton e Vassal. Propõem a “negociação” em arquitectura e no modo de 
construir vida e sociedade; convictos de que da cedência das partes nascem oportunidades 
imprevistas, sem esquecer nenhuma esfera – nem a das memórias, nem a dos sonhos. Para 
ambos, coexistir é a alternativa impensável e invisível para os que “não abrem mão do que 
têm”, e para os que “só têm olhos” para o futuro.  

A arquitectura de Lina é expressão de uma sistemática destruição da experiência normalizada. 
289 Parafraseando Olivia de Oliveira, a tradição não é uma relíquia intocável ou mítica na sua 
obra; é uma tela sobre a qual se pode imaginar, com o auxílio da memória, recrear, reinventar 
e aproximar as coisas e os usos do “nós”. Lina queria traduzir essa noção de tradição numa 
arquitectura que, mais do que “moderna” fosse palco para uma realidade em constante 
movimento e transformação; onde o impuro, o efémero e a austeridade que alimentam a 
criatividade, fossem os ingredientes fundamentais para a construção de qualquer lugar a habitar. 
Esse era o sentido de progresso mais urgente que, quem viveu uma guerra e dela se refez, 
desejava partilhar. 
290

288 OLIVEIRA, Olivia de, (2006). Op. Cit., p.70
289 Idem, p.22
290 BARDI, Lina Bo, apud FERRAZ, Marcelo Carvalho. Op. Cit., p. 130 - 133 
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193. 1, 2, 3, 4 Colunas “Ôlho sô-
bre a Bahia”,  do jornal Diário de 
Noticias, edição 1, 6 e 7. No perí-
do em que dava aulas de Teoria 
da Arquitectura na Universidade 
da Bahia, Lina publicou infor-
mações culturais, escritas, editadas 
e ilustradas por ela no Diário de 
Noticias. 290 Como as revistas que 
havia dirigido em Itália, Lina contin-
uou no Brasil a dirigir o discurso 
da arquitectura ao público, com o 
objectivo de motivar a implicação 
e participação colectiva nas ci-
dades. Entre temas de urbanimo e 
arquitectura, alertava para o valor 
do património; abordava também 
descobertas cientificas, e cultura 
de outros lugares. 
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Apresentou a hipótese de uma arquitectura de diálogo entre o moderno e o tradi-
cional, síntese e revisão de valores humanos, que ansiava juntar as pessoas, num senti-
do táctil, tático, solidário e harmónico do gesto ético e poético de “re-ligar”, também 
procurado por Breton no segundo manifesto do Surrealismo. Se o Surrealismo pretendeu 
libertar o inconsciente, domar a racionalidade, aproximando entidades opostas como sonho e 
razão, realidade e desejo, lógico e ilógico – podemos identificar Lina Bo nessa mesma objec-
tividade. A sua atitude devoradora 291 face à vida, nutriu-se de liberdade e sensibilidade, escon-
dendo, por outro lado, o medo e a angústia como traumas de guerra. Tais realidades opostas 
alimentaram, por fim, a vitalidade das suas obras. 

A propósito da primeira exposição organizada no Solar de Unhão, Lina escreveu:

... Esta exposição quer ser um convite para os jovens considerarem o prob-
lema da simplificação (não da indigência), no mundo de hoje; caminho 
necessário para encontrar dentro do humanismo técnico, uma poética. Esta 
exposição é uma acusação. Acusação de um mundo que não quer renunciar 
à condição humana apesar do esquecimento e da indiferença. É uma acusação 
não-humilde, que contrapõe às degradantes condições impostas pelos homens 
um esforço desesperado de cultura. 292

                                                                                                                                                  293

Na subversão como estratégia adquirida, Lina alimentava a ideia de um novo humanismo 
definido pela continuidade poética ainda que produzida pela máquina. Emoção e razão, 
passado (vivo) e futuro, não podiam impossibilitar-se, quando juntos poderiam tornar a 
máquina e a poesia tangíveis – sem técnica não há produção, sem produção não há poesia. 

291 OLIVEIRA, Olivia de, (2006). Op. Cit., p. 115
292 BARDI, Lina Bo, BARDI, Lina Bo, “(texto de) inauguração do Museu de Arte Moderna da Bahia 
(1960)”, in: Lina Bo Bardi e Glauber Rocha: diálogos para uma filosofia da “práxis”, Op. Cit., p. 6 e 7. 
293 BARDI, Lina Bo, apud FERRAZ, Marcelo Carvalho. Op. Cit., p. 59 
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194. 1 Cadeira tripé. Desenho de 
apropriação da rede - mobiliário 
tradicional, Lina Bo Bardi.
194. 2 Cadeira tripé, estrutura 
tubular industrial. Lina Bo Bardi.
195. 3 Nos Navios “gaiola” que 
navegam os rios do norte do país 
a rede é, como em todo o resto 
do país, a um só tempo leito e 
poltrona. A aderência perfeita à 
forma do corpo e ao 
movimento ondulante, fazem dela 
um dos mais perfeito instrumen-
tos de repouso.293 – O facto de 
Lina colocar esta fotografia colocar 
lado a lado com as cadeiras 
desenhadas por ela, 
induzem a uma influência e 
apropriação da tradição para o 
design industrial.
195. 4 Cadeira tripé, estrutura 
de madeira. Lina Bo Bardi.
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04.2. 2 A fragilidade, a indeterminação e o receio como oportunidades Comuns

O sentido de humanidade que reside na fragilidade e na inexistência de um controlo so-
bre a vida é invocado e apreciado pela arquitecta como forma de construção da “situação 
comum”. Para Lina, as casas de Vilanova Artigas eram o protótipo do que um burguês 
renega. Nelas não há intimidade suficiente, a luz “cega” e conduz à pressa de fechar 
tudo, de construir sebes, de reforçar a segurança na tentativa de perpetuar a sensação 
de conforto que anestesia a realidade insegura e descontrolada. Essas casas visam a 
protecção do mundo natural, mas não do humano; são absurdas, mas corajosas. Nelas o 
imprevisto é “bem-vindo”, como em geral, na obra de Lina. 294

 

294 BARDI, Lina Bo in Sutis substâncias da arquitetura. Op. Cit., p. 26 - 27  
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Porém esta atitude, nem sempre é clara. Se tivermos em conta as soluções em vidro é 
inequívoca. Porém, de 1958 a 1985 denota-se a preocupação pela defesa, talvez como 
metáfora do período turbulento que se vivia no Brasil, um momento de silêncio e exílio 
intelectual. Uma outra interpretação do “muro limite” e da construção de carácter protector 
recai sobre a intenção de camuflar e invocar a mestiçagem, numa colecção de artefactos e 
“piscadelas de olho” às tradições. Os muros podem ser interpretados como arquitecturas 
que se vão fazendo, remendando e preenchendo, num infinito acto coleccionista.  

Lina actua na escassez, regenerando o que a nossa cultura dá por inútil e 
perdido. É a cultura da sobrevivência, da reciclagem, oposta à cultura do 
progresso e do consumo. 295

295 OLIVEIRA, Olivia de, (2006). Op. Cit., p. 33

196. 1 Sala de jantar da Casa Olga 
Baeta 1956, Vilanova Artigas 
196. 2 Sala de estar da Casa Olga 
Baeta 1956, Vilanova Artigas 
196. 3 Escada envidraçada da 
Casa do arquitecto Vilanova 
Artigas em S.Paulo, 1949
197. 4 Exterior da Casa do arqui-
tecto Vilanova Artigas, São Paulo
197. 5 sala de estar da Casa do 
arquitecto Vilanova Artigas em 
S.Paulo, 1949
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Este constante apelo à vida pelo desejo de renovação profunda, provocam na sua obra uma 
atmosfera intensa de inquietude e mutação como ocorre num organismo vivente, apto à 
vida, aberto ao imponderável. Não era de seu interesse, numa visão generalista, fazer jus à 
tradição como o acto bem-comportado de quem respeita a historia. Dignificar a tradição, 
para Lina, era fazer com que a sua condição de possibilidade de existência se perpetuasse. 
Pouco lhe interessavam as possibilidades no campo da abstração, ela trabalhava apenas com 
o real, com o que está à mão e é útil contra a sensação de viver um tempo irreversível. 
Rompe com a noção temporal que corre incessante em direção ao futuro. 

Para Lina a arquitectura é uma máquina de emoções, e não um instrumento de me-
diação da ordem e do caos. A máquina de estados de ânimo era usada com a atitude 
de inclusão e convite, bem diferente da síntese e exclusão, que lhe conferiu respeito 
pelo existente, fosse natural, fosse artificial. Lina não pretendia transformações radicais, 
preferia salientar e ensinar a notar 296 num gesto simultâneo ao de abrigar. O regresso 
à essência e propósito da construção na obra de Lina Bo Bardi – “o abrigo” como dire-
ito fundamental – funda e inspira um pensar e actuar social em arquitectura, deixando 
esta de ser uma ferramenta exclusiva do fútil, opcional e secundário.

... um abrigo contra o calor, o frio, a chuva, os ladrões, os indiscretos. 297 

O facto de trabalhar com “ingredientes” ao dispor de todos, como o medo e a ansia de 
liberdade, colocou o seu trabalho na ordem do dia da contracultura dos anos 60, onde 
os artistas lutaram pela dissolução do indivíduo e colocaram em valor o acto colectivo. 
Comum era (é) desejar. Ao desejo correspondia a necessidade partilhada de uma atitude 
como a de Lina: uma força activa, uma luta presente por um mundo todos os dias melhor, 
com pressa de provar que o presente era mais forte que qualquer projecção de futuro.  

... As construções de Lina ... extraviam-nos a lugares onde o gozo e o desejo 
podem aflorar livremente ... subverte e desfaz as normas e, por isso, está 
sempre em perigo. 298 

296 OLIVEIRA, Olivia de, (2006). Op. Cit., p. 45
297 Idem, p. 41
298 Idem, p. 23

198. 1 Exterior da Casa do 
Chame-chame, 
Lina Bo Bardi, 1958 -1964, 
198. 2 Detalhe de uma parede 
exterior da Casa Valeria Cirell, 
Lina Bo Bardi, 1964
198. 3 Exterior da Casa Valeria 
Cirell, Lina Bo Bardi, 1964
198. 4 Estudo de fachada com 
plantas, Masp, Lina Bo Bardi, 
1965
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04.2. 3 O jogo, o mito, e o ritual na construção da situação comum;

No início deste trabalho, era Rodrigo Silva quem fala na aceitação de certas soluções somente 
para compensar o estado de crise e a perda de sentido da vida (por vezes consequente). Na 
mesma linha de pensamento, Olivia de Oliveira refere – ... Nos momentos difíceis da história de 
um país, quando as estruturas se desfazem, o misticismo é o último recurso que tira o Homem 
da passividade. (…) o desejo de “fazer”, de por a criatividade a serviço de alguém, a procura de 
uma saída para uma situação humana mais digna acham no misticismo uma solução provisória. 
Essa foi uma das estratégias utilizadas por Lina Bo.299 

Porém, os mitos, as tradições, o artesanato e os rituais populares, foram para Lina muito 
mais que uma solução compensatória face à crise de valores por ela temida. Usá-los foi um 
meio de ação que visava o contágio como arma de defesa face à invencível dominação da 
sociedade de consumo. Isto porque, para a arquitecta ítalo-brasileira, estava em jogo a perda 
absoluta de todos os antigos modos e costumes particulares de um lugar, ao globalizar-se 
um modo universal de viver. Em seu entender, seria mais oportuno um convívio de modos 
de vida, globais e locais, do que a substituição radical pelo universal em nome do “progres-
so”.  

Ainda que uma resposta baseada em novas ideologias seja uma solução provisória na 
opinião Rodrigo Silva 300, provisório ou passível de mutar, para Lina, é apenas o “mito” so-
bre o qual nos suportamos, não a atitude em si. Ou seja, não interessava qual a tradição, 
o objeto de artesanato ou ritual a reviver; interessava como estratégia para construir a 
ponte entre o ontem e o amanhã, e essa atitude não era mera compensação despoleta-
da pela crise. Para Lina um modo de vida “estratégico” era o único modo de vida real e 
possível, especialmente para quem viveu uma guerra e teve presente para si o quão frágeis 
são os cenários sobre os quais habitamos as nossas vidas.   

Entende-se que para Lina Bo, poderia parecer mais “saudável” simular uma crise (para 
vivermos convictos e seguros do que não queremos perder), do que vivver uma vida 
sem nada a temer e sem olhar o presente. A necessidade de dar continuidade, para 
não dizer “o medo de perder”, servia-lhe de estimulo à cooperação e clarificava valores 
como a implicação e responsabilidade colectivas. Foi para estes fins que Lina trabalhou 
em toda a sua obra social, e, foi sobre eles que reflectiu nas casas particulares. Para ela, a 
ideia de um Homem futurista autossuficiente, independente, e esquecido das origens 
era uma ideia infértil e inconsciente, sem lugar nos seus projectos.  

299 OLIVEIRA, Olivia de, (2006). Op. Cit., p. 189
300 SILVA, Rodrigo. “Apresentação (elegia do comum) (2010)”, Op. Cit., p. 11 - 14; 19 - 20
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Citando as palavras de libertação pelo misticismo de Glauber Rocha – a revolução é uma 
magia porque é o imprevisto dentro da razão dominadora. (…) o irracionalismo libertador 
é a mais forte arma do revolucionário. 301 A ação aparentemente irracional é o que permite 
uma produção “a-capitalista”, é dizer, uma produção sem intenção de dominar o tempo, e 
esta era a única arma para a subversão do sistema do qual Lina via o povo ser vítima. 

Sagrado e mítico, são metáforas para o “jogo” que descreve o modo de pensar dos 
Situacionistas. Jogo é sinónimo de um modo de vida à medida do desejo na concepção mais 
pluralista que este possa atingir; de destruir a diferença entre realidade e ilusão, igualar o direito 
ao trabalho e ao prazer, que, no fundo, é uma critica à sociedade burguesa que, em limite, 
idealiza o prazer como compensação e merecimento. É essse pensamento que, como já vimos 
no capítulo anterior, faz com que o Sesc não seja só a rehabitação de uma fábrica antiga, mas 
também uma crítica literal, em forma e função, a essa sociedade repressora. – O acto situacion-
ista mais simples constituirá em abolir todas as lembranças do emprego do tempo ... 302

301 OLIVEIRA, Olivia de, (2006). Op. Cit., p. 189 
302 Idem, p.193. – Veremos mais à frente que não é casual a abolição do tempo como tema do Masp e 
também do Sesc.

201. 1 Aula de trabalhos manuais, 
Sesc de Pompeia, 2005
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Lina pensava o mundo como um grande palco para a vida ser vivida, onde os cenários 
eram criados em concordância com o tipo de ilusão a alimentar. 303 Nele, podia optar por 
chamar realidade à fantasia, ou fantasia à realidade. O significado era irrelevante quando se 
estabelece que são só palavras – tentativas de consensos linguísticos. Real era, sobretu-
do, algo comum a uma comunidade, e não uma verdade absoluta. Assim, considerava a 
realidade uma ilusão, e a ilusão uma realidade. Quando a conclusão não parece convincente, 
para ela bastaria recordar que defender o “real” como verdadeiro e palpável, é esquecer que 
tudo é efémero num cenário de guerra, e que, portanto, a força do argumento não pode 
depender de uma questão de materialidade. Essa lição não era esquecida. 

... O tempo linear é uma invenção do Ocidente, o tempo não é linear, é um 
maravilhoso emaranhado onde, a qualquer instante, podem ser escolhidos 
pontos e inventadas soluções, sem começo nem fim. 304

Lina Bo Bardi

Neste contexto, ainda que consciente que a ideia de controlo era uma ilusão, usava-a 
para “assegurar” um propósito. O jogo, o gosto por fazer de uma maneira e a ideia de 
cooperação conjunta que alimentam as tradições de um grupo unido eram, para Lina, uma 
estratégia de manutenção da vida com significado, com princípios, dignidade e escrúpulos.

A consciência de “verdade volátil” adquirida na vivência pessoal é algo sempre presente na 
sua forma de pensar, e por isso actuava em perpétua escassez e subversão. Esta capacidade 
de transformar deu-lhe o trunfo de saber relativizar e abdicar do que parece imprescindív-
el a uma sociedade materialista que apenas valoriza o poder económico. 

Se para Lina o mundo era, sobretudo, um palco de encenações simultâneas a arquitectura  
era o meio mais simples de articular o tempo e o espaço, de modular a realidade, de fazer 
sonhar; como uma ... modulação influente, que se inscreve na curva eterna dos desejos 
humanos e do progresso na realização desses desejos. 305 Assim, para o mundo –  palco 
de infinitas possibilidades – a arquitectura era um meio de modificar concepções actuais 
de tempo e de espaço, um meio de conhecimento e um meio de articulação de reali-
dades.306

303 OLIVEIRA, Olivia de, (2006). Op. Cit., p. 191 - 192 
304 BARDI, Lina Bo, apud FERRAZ, Marcelo Carvalho. Op. Cit.,  p. 327 
305 IVAIN, Gilles. Formulaire pour un urbanism nouveau. in Lina Bo Bardi: Sutis substâncias da arquitetura. 
Op. Cit., p.192  
306 Idem, Ibidem.   
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203. 1 Salas em ambiente partilha-
do, Sesc de Pompeia 
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 04.2. 4 Validação de projecto:  A Casa de Vidro 

A Casa de Vidro foi projectada em paralelo com um documento escrito que retrata 
o projecto como síntese de pensamento que acompanhou Lina desde Itália. Relata, 
sobretudo, a preocupação de um compromisso entre arquitectura e natureza, passado 
e futuro, como condições fundamentais à construção de um “ambiente” saudável.   

Lina Bo Bardi era consciente da polémica que um projecto de reflexão crítica como 
a Casa de Vidro poderia despoletar. Porém, a intenção não era acusar ou desprezar 
outros arquitectos. Com este projecto ela quis assumir dúvidas e encontrar um meio 
de testar respostas – uma atitude, aliás, desejável em qualquer prática profissional. Tinha 
para si que polémico era encontrar um equilíbrio entre máquina e casa, artificial e 
natural, numa sociedade disposta a abandonar a sua identidade de forma acrítica, e a 
abraçar a indústria como uma nova promessa de salvação do Brasil. 

Lina queria demonstrar, enquanto experimentava e buscava um método próprio, que 
não há contradição na união dos dois mundos: o natural recorda a condição espiritual 
humana, e, em auxílio, o artificial reflecte a ambição e inteligência como iguais condições 
humanas. Esta era a sua forma de encarar o avanço tecnológico – oportunidade perfeita 
para viver nos dois mundos.

#01 Estratégia: entender o espaço vital
O projecto contrapõem o momento em que a generalidade da prática arquitectónica 
visava a poupança de espaço – a habitação mínima – procurando responder à necessi-
dade de espaço emocional e espiritual do Homem, intenção também explícita na obra 
de Lacaton e Vassal. Para Lina, todas as tentativas de economia de espaço eram sinónimas 
de redução de tempo, de imposição pela praticidade do mesmo, e pavor pelo seu desper-
dício. Pensamentos opressores para quem não acreditava na perda ou irreversibilidade do 
tempo.

Para o “habitar saudável”, tema também abordado pelos Smithsons na exposição Patio 
and Pavillion, salientou quatro necessidades básicas para a busca de aderência entre 
forma e vida, como modo de existir (habitar) no mundo:

uma vista para o céu, 
um lugar de plantio, 

privacidade, 
presença de natureza e animais. 307

Se a Casa de Vidro fosse concebida para um cliente que não os próprios Bardi, destinar-se-ia a 
usuários desprovidos de ideias pré-concebidas, nem modernas nem antigas. Porém, mais que 
a pretensão por “donos” com mentalidade aberta, a casa quer, em si mesma, materializar essa 
ausência de preconceitos, reduzindo-se ao essencial e necessário em cada época.   

307 OLIVEIRA, Olivia de, (2006). Op. Cit., p. 71
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#02 Estratégia: tempo e espaço partilhados entre velho e novo
O salão da Casa de Vidro serve para se ver através dele e não para nele se ser visto. Quer ser 
um miradouro da realidade e da consciência do estar vivo. A materialidade do espaço passa 
desapercebida no meio da natureza e no meio da vida diária. A casa é povoada por uma série 
de objectos efémeros que rompem com o ambiente estático e irreal. Cada objecto repre-
senta várias vistas simultâneas, olhares interrompidos e múltiplos, ao invés de uma narração 
linear. 

Esse modo de interpretar os objectos e pertences permitiu que a arquitecta retirasse lições 
sobre a relação entre o velho e o novo: um (...) apartamento moderno não deve ser formal 
a ponto de não permitir um lugar aos eventuais móveis antigos, dos quais não desejamos nos 
separar. 308

308 Lina Bo Bardi. “Sistematizazioni degli interni” in Lina Bo Bardi, Sutis substâncias da arquitetura. Op. Cit., p. 71

205. 1 Lina Bo à janela, na sala 
de estar da Casa de Vidro.
205. 2 Visata sobre a paisagem e 
o tanque de nenufares da Casa 
de Vidro.
205. 3 Casa de Vidro, natural e 
artificial.
Nas fotografias é possivel 
confirmar a existência de ... uma 
vista sobre o céu, um lugar de 
plantio, privacidade, presença de 
natureza e animais.
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Lina celebrava as coisas banais, como Charles e Ray Eames. Para todos eles o critério 
com que se considera o que é ou não digno de atenção é alargado, porém num sentido 
que exclui todas as formas de alienação da sociedade que visa o progresso com base na 
economia capitalista de luta contra o tempo. Olivia de Oliveira define a Casa de Vidro e 
a Eames house como porta-objectos. 309 A diferença entre elas está na sensação de estar 
ao ar livre que a de Lina invoca.

309 OLIVEIRA, Olivia de, (2006). Op. Cit., p. 74
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*

Na busca do seu caminho de idealização espacial Lina deixa claro que casa é abrigo, é 
envoltório e recipiente, é máquina e “o par de óculos” que nos reajusta e informa no 
mundo. Porém, admite-se que esta visão despretensiosa da construção do espaço 
despolete alguma relutância quanto à obra de Lina, ou, pelo menos, quanto às 
descrições de Olivia de Oliveira.   

A arquitectura desperta sensações abstractas como conforto, pertença ou segurança, através 
da memória e da imaginação de espaços e situações para além do real, e era esse o tipo de 
experiência que Lina queria provocar310. Nesse sentido, parece impróprio que defendesse 
a arquitectura como mera estrutura, mero suporte de vida, ou, no caso da Casa de Vidro, 
como mera “casa mirante” do interior e do exterior, sem que importasse o limite que con-
forma a construção em si.

Olivia de Oliveira descreve a obra de Lina como uma anulação da personalidade da 
construção em nome da vida que suporta.311 Porém, se esta fosse a posição final de Lina 
Bo, as suas obras talvez não fossem as mesmas. A título de exemplo, o projecto da Casa 
do Chame-chame nasce de uma clara busca formal.

A pretensão de “não querer ser nada” pode estar mais perto da falsa humildade, e de 
incorrer o risco de má interpretação ou, até, de assumir a convicção de ser melhor. Uma 
atitude hospitaleira, mais do que impor a forma “correcta” de fazer, procura ser uma 
opção como outras. A sua vantagem está na abertura ao diálogo, convívio e apropriação, 
sem medo de perder alguns dos seus traços, sempre disposta a discutir o novo. 
 
Parece inapropriado descrever a prática de Lina Bo como uma arquitectura que “não 
quer ser nada”, que antes “quer que nela outros sejam”, sem que a notem, como se 
essa atitude resolvesse o falso problema da pretensão formal. Como resposta, surge 
a possibilidade de um ambiente minimal, cujo o vazio se enche de dúvidas sobre o 
conforto e a qualidade do espaço. Nesse receio de impôr, parece oportuno o uso da 
pele de vidro – um meio de preenchimento automático pelo imediato exterior visível. 
Porém, sabemos que, por exemplo, o vidro na casa de Lina é muito mais do que uma 
fuga – é concentração e síntese; e que, os objectos são coexistência de tempos, e não 
mero “preenchimento”.

*

310 Quando se compram uns óculos, pretende-se, sobretudo, ver melhor com eles, mas também importa 
que não desfavoreçam as feições do rosto de quem os usa; pretende-se que se adequem, que adiram à cara 
como um prolongamento do corpo. Admitir essa necessidade é admitir a assimilação da beleza e da harmonia 
como uma função. É assumir o tipo de sensibilidade que nos permite, noutro caso, ver numa fotografia algo 
mais do que o momento da captura.  
311 OLIVEIRA, Olivia de, (2006). Op. Cit., p. 73

206. 1 Mobiliário e objectos 
presentes no salão da Casa de 
Vidro. 
206. 2 Colecão presente no 
salão da Casa de Vidro. 
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#03 Estratégia: coexistir – assumir a impossibilidade de existir sem forma
A Casa de Vidro foi sobretudo um laboratório. É a prova construída de uma busca 
de expressão, de equilíbrio entre a construção com materiais industrializados e, ao 
mesmo tempo sensível aos conhecimentos vernaculares e ao suporte. O vidro como 
material “industrial”, dignifica a presença do passado na ilusão de envolver cada objecto 
da casa na paisagem, no mundo e no tempo (não linear). 

A Casa de Vidro é uma busca pessoal de uma posição genuína e lúdica sobre o mundo, 
para a sociedade. Nela explorou meios de uma arquitectura ser bela em si mesma, sem 
rejeitar que a povoem, que a toquem, ou modifiquem – disponível à vida, à função e à 
beleza. As intervenções de Lina não são de carácter estanque, são frases inacabadas, espaços 
incertos, jogos à espera de que os vejam e os façam ver. Desse modo, a casa possui uma 
forma fértil de inequívoca beleza, mais que não seja pela sua intenção de ser “palco para ...”.   

As palavras de Lina clarificam como considerava desnecessária a busca incessante pela 
camuflagem quando se pensa a possibilidade de coexistência. Construir era muito mais 
uma responsabilidade assumida que um acto dissimulado. Na aceitação dessa realidade, 
procurou formas de equilíbrio, diálogo e relação, bem diferentes do monólogo e da domi-
nação. Talvez assim se possa entender melhor o impacto volumétrico das obras posteriores 
de Lina Bo Bardi (MASP, SESC, etc.), já que camuflar e dissimular eram, portanto, opostos 
ao coexistir. E este é um facto que convém nunca esquecer ao folhear e visitar a obra da 
arquitecta.

312

312 OLIVEIRA, Olivia de, (2006). Op. Cit., p. 95



209

209. 1, 2 Casa de Vidro, corte. 
A casa pode descrever-se como 
a soma de dois volumes: um 
envidraçado, envolto pelo ar; e 
outro “murado”, envolto na terra. 
Ela própria materializa a 
possibilidade de existência de 
duas expressões formais sem se 
misturem ou percam identidade – 
coexistindo.

(...) A arquitectura orgânica perto 
da natureza procura se integrar 
com ela, se entrega sem opor 
resistência, sem querer dominá-la, 
a aceita e ama, tira dela o gosto 
dos materiais primários e rústicos, 
e sobretudo não quer que seja 
esquecida e quer lembrar as 
suas leis, no dinamismo das suas 
formas, no “não-concluído”, no 
“sem-fim” das formas. 312

209. 3 Casa de Vidro, estudo, 
Lina Bo Bardi
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04.2. 5 Participação: SESC de Pompeia

O SESC é o resultado de uma estratégia de reabitação e da construção em altura de 
um espaço dedicado ao desporto. Ao conjunto é recorrente chamar-se cidadela por 
ser uma espécie de paraíso protegido, alheio ao exterior, que encontra razão de existir 
nessa mesma realidade exterior pouco desejável. O SESC, como um forte, relembra a 
importância da vigilância, não só sobre a realidade presente, mas também sobre o futuro 
incerto das promessas de modernização associadas ao consumo. 313

Como vimos em 03 – práticas comuns – Lina considerou a antiga fábrica como um docu-
mento histórico, um marco da expansão capitalista e industrial de São Paulo, mantendo-a e 
acrescentando-lhe uma nova camada de história e significado – um novo uso. 

No SESC, os lugares construídos para o lazer transportam consigo a necessidade de 
um outro programa: a manutenção. Garantir a sua continuidade foi encarado como 
um convite à participação para potenciar um lugar feito para a coletividade, feito pela 
coletividade e a ser reinventado por essa mesma coletividade. 314 Também a pretensão 
de originar movimentos humanos que estimulam a imaginação, o acaso e o jogo foram 
trabalhados no sentido de fortificar o sentimento de pertença.  

O SESC “quis” exemplificar como é que a arquitectura pode favorecer o trabalho colectivo, 
a democratização do conhecimento e transformação das relações de produção. 315 De forma 
simbólica, o tema da participação, da cultura popular e da democratização da arquitectura 
permitem subentender um novo modelo para pensar a cidade. A partir do  SESC, podemos 
pensar a habitação e o urbanismo como oportunidades para a possibilitar formas de 
autogestão que, indirectamente, prometem uma reforma da imagem de coletivo, ao mesmo 
tempo que seriam uma arma nas mãos do povo. Desconfia-se que tal ambição não passe de 
uma inocente utopia urbana, mas no SESC foram e são várias as estratégias para a concretizar:  

#02 Estratégia: escritório em obra 
Lina montou um escritório na própria obra316, tão legítimo como um estaleiro. Esse 
posicionamento, permitia participar no trabalho desde dentro, encurtando a distância 
que geralmente existe entre o desenho de projecto, a obra e operários. Liberta-se do 
desenho que segrega, abstrai e aliena o trabalhador do seu saber individual e favorece 
o trabalho coletivo (...). 317

313 OLIVEIRA, Olivia de, (2006). Op. Cit., p. 201
314 Idem, p. 205
315 Idem, Ibidem.
316 Prática habitual de Lina nas suas obras, não exclusiva ao Sesc. 
317 OLIVEIRA, Olivia de, (2006). Op. Cit., p. 206
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211. 1 SESC Pompeia, volume 
da antiga fábrica e as duas novas 
torres. São Paulo, Brasil, Lina Bo.
211. 2 Entrada do SESC Pompeia.
São Paulo, Brasil, Lina Bo.
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#03 estratégia: espaço sem compartimentos é espaço sem obrigação 
Nas obras de Lina há uma constante provocação à ordem. No SESC nenhuma divisória 
ou compartimentação se pensou como fixa – água, luz e fogo, desenham as paredes 
(imaginárias). No pavilhão multiusos procurou dar disponibilidade ao informal, para que, 
por exemplo, um vendedor ambulante, um grupo ou uma festa o utilizassem e, pela ef-
emeridade, o espaço se vivesse e se definisse como lugar. Paradoxalmente, no SESC, a 
“campainha” que toca lembra a ausência de relógio ou qualquer outro instrumento de 
controlo do tempo.

#08 estratégia: palco conjunto – habitar é participar; participar não é espectar.  
Na sociedade moderna o espetáculo negava a interacção com o real (a audiência), 
sendo a contemplação uma oposição à experiência. Para Lina Bo Bardi o espetáculo 
era sobretudo um momento presente, por isso quisera atribuir-lhe dinamismo e vida 
própria convidando à experimentação das mais diversas atividades. Assim, o visitante 
pagava para sentir na pele e não para se imaginar na pele de um outro.  

Lina defendia a participação em detrimento da “preguiça egoísta” e da “desresponsabi-
lização”. Num campo não mais se pretendia a noção de espetáculo do ocidente, onde 
o nervosismo forçado pela sensação de ser o centro das atenções é capaz de expor de 
forma quase violenta quem se enfrenta a um público. Lina queria criar o conceito de 
“espetáculo” onde não há lugar na plateia. No SESC, assistir pressupõem viver, intervir, 
fazer parte sem lugar de destaque. É uma comemoração, um evento ou uma actuação 
como uma roda desenhada por todos, formada por cada um.

O facto de não existirem bancadas nos campos do SESC é algo estranho e até polémi-
co. A participação como programa é levada ao limite e, por isso, o espaço está pensado 
para que o espetáculo seja vivido. O desejo de combater o conformismo e a inércia está 
implícito no movimento e na circulação das pessoas como tema do centro cívico. As 
passarelas, a título de exemplo, são utilizadas para vencer e desafiar a precença da água 
e, só nesse acto, ainda que inconsciente, é possível contemplar a água e o entorno, num 
momento “simultâneo”. No desporto a ideia era contemplar enquanto dele se faz parte.

#07 estratégia: o simbolismo como terapia de conjunto
Os apelos constantes à consciência do existir, tal como os jardins de plantas medicinais, 
ajudam a suportar a ideia de que a obra de Lina, para além de despertar consciências, 
têm uma certa pretensão curativa e protectora. No imaginário da arquitecta, habitar 
as suas obras poderia funcionar como uma terapia intensiva. Se para ela o espaço é o 
palco da existência, não faz sentido que o próprio espaço a anule, assim, os seus projec-
tos além de salientar a existência, ressaltam a coexistência.  
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213. 1SESC Pompeia, volume da 
antiga fábrica “subdividido” por 
muros a meia altura, e dec-
orações provisórias. São Paulo, 
Brasil, Lina Bo.
213. 2 SESC Pompeia, Piscina 
(sem bancada para público). 
São Paulo, Brasil, Lina Bo.
213. 3 SESC Pompeia, quadra 
Verão. São Paulo, Brasil, Lina Bo.
(sem bancada para público).
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A arquitectura não precisa ser romântica no sentido pequeno, doméstico da 
expressão, mas pode ser poética. Acho que esse espelho d’água que é o meu 
riacho é uma espécie de rio São Francisco aqui dentro, servindo de traço de 
União entre áreas de funções diferentes. 318 

Lina Bo Bardi

Nas palavras de Lina o “rio” é circunstância de união, tal como os elementos de passagem e 
circulação, as escadas e os corredores. Porém, existe outra interpretação sobre o espelho de 
água do SESC. Olivia de Oliveira interpreta-o como representação do tempo, pois que ele 
recolhe e guarda o que “escorre”, tal como um rio contém toda a água “perdida”; ou um recipi-
ente de recolha como os tanques que recolhem a água das gárgulas escultóricas de Lina. 319 

A interpretação do pequeno lago como símbolo de tempo, leva a pensar que, se para Lina 
o tempo não era linear podia, então, ser cíclico – como o ciclo da água, e outros ciclos 
naturais – e que a transformação permanente na sua obra, mais do que um começo, é um 
outro recomeço. Porém, sabe-se que para Lina o tempo tão pouco era um círculo perfei-
to: era um nó de vários fios. A arquitecta entendia o tempo como um novelo onde não 
se adivinha a ponta pela qual se começa. ... Como uma narração paciente (…) onde não 
existe caminho único, mas existe a coragem de intentar-se no desconhecido e enfrentar o 
imprevisto. 320

Não se pode admitir com certeza o esse lago despoleta em quem o vê. O certo é 
Lina Bo Bardi transformou o inconveniente da água presente no terreno numa pecu-
liaridade do projecto. Dessa dificuldade nascem as passarelas, como pontes, que nos 
conduzem aos vários pisos dedicados à prática do desporto.  

318 OLIVEIRA, Olivia de, (2006). Op. Cit., p. 228
319 Podemos ainda comparar esses “dispositivos de recolha” aos “muros relato” da Casa do Chame-chame 
e Valéria Cirell onde se somam objectos e histórias. Todos os exemplos exaltam a necessidade de manter 
a salvo, de prevenir a perda que, ou é reflexo do trauma de Guerra, que confere significado ao colecion-
ismo; ou é expressão da pura inclinação e sensibilidade para as questões do património. Trata-se de uma 
dualidade que pode admitir várias leituras, singulares ou simultâneas. 
320 OLIVEIRA, Olivia de, (2006). Op. Cit., p. 234 
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#09 estratégia: estímulo e provocação 
Olivia de Oliveira fala da influência de Yves Klein na obra da arquiteta ítalo-brasileira, e 
esclarece o propósito comum – Klein, tal como Lina, ... não queria oferecer ao espectador 
um quadro, mas antes de tudo, colocá-lo dentro de um estado receptivo através da cor. 
321 Lina fez uso das cores predominantes do trabalho de Klein: pintou de rosa carmim e 
azul ultramarino os muros e paredes dos balneários do SESC, com o intuito de provocar 
essa alteração na sensibilidade e predisposição do habitante. 

321 OLIVEIRA, Olivia de, (2006). Op. Cit., p. 251

... A arquitectura, talvez numa 
extensão mais tangível que em 
qualquer outra arte, reflete e 
expressa ideias sobre o espaço e 
o tempo. A boa arquitectura ex-
pressa de maneira microscópica, 
mas com precisão, as principais 
leis do universo. Tal expressão 
não é arbitrária nem ociosa, pois 
só por intermédio da cosmo-
logia se pode comunicar em 
sentido de localização física e 
social no tempo e no espaço. 
Esse sentido de localização, 
seja móvel ou permanente, é 
essencial à saúde e à vida das 
comunidades humanas.
                         John Voelcker

214. 1 SESC Pompeia, volume da 
antiga fábrica com o lago simbóli-
co. São Paulo, Brasil, Lina Bo.
215. 2 Sesc Pompeia, a água e 
as passarelas. São Paulo, Brasil, 
Lina Bo.
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O fascínio de Lina pelo trabalho de Yves Klein foi visível na influência que o catálogo da 
sua exposição no Pompidou teve durante a construção do SESC – ali se encontravam as 
ideias básicas para o bloco desportivo.322 A colaboração de artistas plásticos nos pro-
jectos de arquitectura foi prática recorrente durante o Movimento Moderno; no SESC, 
como em outras obras de Lina, foi solicitada como meio para a criação da “vertigem 
poética” na construção de uma atmosfera. 

Dentro da construção simbólica, é possível fazer-se também um paralelo entre o 
pensamento de Lina e de Juhani Pallasmaa. Para o arquitecto finlandês a arquitectura 
tem como “meta mental” de acomodar e integrar.323 O espaço articula a experiência de 
habitar com o que julgamos ser estar sobre o mundo real. Para Pallasmaa, como para 
Lina, os espaços construídos são os meios que nos permitem a consciência dessas duas 
vivências, que se podem intensificar ao buscar simbolismo na construção, 
aproximando-a do Homem por despertar-lhe o sentido de existir. 324

The sense of self, strengthened by art and architecture, allows us to engage fully in the 
mental dimension of dream, imagination, and desire. Buildings and cities provide the 
horizon for the understanding and confronting of the human existential condition. 
Instead of creating mere objects of visual seduction, architecture relates, mediates 
and projects meanings. The ultimate meaning of any building is beyond architecture; it 
directs our consciousness back to the world and towards our own sense of self and 
being. Significant architecture makes us experience ourselves as complete embodied 
and spiritual beings. In fact, this is the great function of all meaningful art. 325

322 OLIVEIRA, Olivia de, (2006). Op. Cit., p. 251
323 PALLASMAA, Juhani. The Eyes of the Skin. Op. Cit., p. 11
324 Idem, Ibidem.
325 Idem, Ibidem. 



217

Longe de uma pretensão psicanalista em arquitectura, sob risco da superficialidade, as-
sume-se apenas que o espaço construído (cidade, rua, etc.), tanto para Lina como para 
Pallasma, é essencial ao Homem para compreensão e confrontação da sua própria 
existência como espécie; por sua vez, é um lembrete para a responsabilização sobre a 
condição humana.  

#06 estratégia: habitar é consciência corporal
As paredes a meia altura limitam sem dividir; produzem, com clareza, um ambiente 
labiríntico. Num labirinto o percurso nem sempre é sentido como lugar; ainda que, ao 
mover-se dentro dele, seja “lugar da busca”. O decorrer de qualquer procura nunca se 
traduz num movimento estático; ora é físico, ora … é sempre mental. Nesse proces-
so, o tempo do trajecto dura até se alcançar o objectivo. Nesse sentido, um percurso 
torna-se lugar por trabalhar a noção de tempo. Dilatar esse tempo e nele faz-nos 
conscientes de que habitar corpo e mente é inaugurar um espaço que, não é somente 
físico e tangível, tal como o fazem as escadas, as rampas, e todos elementos de tran-
sição explorados no SESC e nas demais obras de Lina.

O SESC, para Olivia de Oliveira, é a obra o onde podemos entender a relação entre 
tempo e corpo em movimento no espaço. A autora não se remete ao caminhar aluado 
e rotineiro, mas à dança livre feita com todo o corpo desperto; 326 – o processo con-
sciente de estar vivo num espaço que o transforma em lugar.  

#10 estratégia: o movimento – receptor sensorial esquecido
Ao resgatar o que é facilmente esquecido pela civilização, Lina encontra um modo de 
assegurar equilíbrio entre o antigo e o novo, o pequeno e o grande, o artesanal e o 
industrial, o lazer e o trabalho, sem que nenhum se imponha sobre o outro. Para Juhani 
Pallasmaa a tecnologia representa o perigo de acostumar-nos a pensar com base no 
constante estímulo visual, esquecendo e negligenciando os restantes sentidos e ca-
pacidades. O perigo sempre foi oportunidade para Lina, e o esquecimento foi raiz de 
inspiração do seu trabalho. Foi, e ainda hoje seria, uma luta pelo humanismo, mais do 
que um movimento nostálgico.  

327 

326 OLIVEIRA, Olivia de, (2006). Op. Cit., p. 222
327 Idem, p. 251

216. 1 Estudos de cor para os 
balneários: o azul Klein e o rosa 
carmim, conhecidos por carac-
terizar a obra do artista Yves Klein. 
SESC Pompeia, São Paulo, Brasil,
Lina Bo Bardi 1985

... Aquela superfície rosa-dourada 
ou azul-prateada dos vestiários 
do SESC de Pompeia são o que 
preparam o ambiente e acolhem 
as crianças, desde a chegada 
quando ali se trocam para a 
prática saudável do desporto, 
preparando-lhes o espirito e 
impregnando-lhes os sentidos. 
Dessa forma, estarão prontos 
para sentir o edifício em total 
conexão com a vida. ... tal como 
vimos nos muros da casa do 
Chame-Chame, as superfícies 
são tratadas como lugares de 
acontecimentos. 327 

Olivia O.
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No SESC Lina trabalhou os outros sentidos do corpo fragmentado pela civilização; a 
título de exemplo, na inauguração do SESC pensou a música e o paladar da comida a 
ser oferecida. O movimento era para ela um sentido do corpo, por ser outro meio de 
experimentar a liberdade. Olivia de Oliveira fala-nos da influência e semelhança dessa
concepção do movimento com respeito ao trabalho de Laben e Isadora Ducan, mestres 
da arte do movimento que revolucionaram a dança (…) tratando-a como forma de 
vida, de valorização e expressão livre do corpo humano. 328 Albert Jeannneret também 
já se tinha pronunciado sobre o ritmo e o movimento como base do modernismo, 
onde o desporto se destacava como um meio de reconexão entre corpo e mente.329 
Estas correntes ideológicas, talvez expliquem melhor a opção de Lina de não conceber 
espaço de plateia para os pavilhões de Jogos.   
 
... qualquer um poderia ser, dançar e compor sua própria dança, sentir uma relação 
directa com o cosmos no SESC. A sua colectividade vivente alimenta-se da impossib-
ilidade de existência de um ser solitário como o de Isadora Ducan. ... o Homem deve 
apenas recordar “conscientemente” aquilo que perdeu “inconscientemente”, e o Brasil, 
onde Lina creia que a liberdade do corpo ainda não tinha sido tão censurada como no 
ocidente, era o lugar ideal. Ela desejava, como Hélio Oiticica, descomprimir o centro cri-
ativo interior, a espontaneidade expressiva adormecida e condicionada pelo cotidiano e 
fazer do ócio uma outra opção de vida no mundo. 330 As aberturas irregulares do novo 
volume (sudividido) enfatizam o longo período de tempo debaixo de terra, onde o ócio 
e o lazer foram reprimidos.

328 OLIVEIRA, Olivia de, (2006). Op. Cit., p. 252
329 Idem, Ibidem.
330 Idem, p. 254, 255
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218. 1 Janela com abertura irreg-
ular, SESC Pompeia, São Paulo, 
Brasil, Lina Bo Bardi
219. 2 Frames da curtametragem 
de Maya Daren, The very eye of 
the might, 1958. Trabalho influên-
ciado pelos artistas Laben e Isadora 
Ducan, na corrente de libertação 
do corpo. 
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04.2. 6 A mensagem do vazio: MASP

O MASP é um edifício repleto de simbolismo e intenções político-sociais que espelham 
os anseios (utópicos) de Lina, bem como outros artistas e pensadores seus contem-
porâneos. Através dele é possível compreender o contexto da época, e a forma como a 
arquitecta tentou aculturar o espírito crítico, o sentido de liberdade e a responsabilidade 
na criação colectiva do “mundo”. São inúmeros os símbolos e os detalhes do edifício, 
aparentemente simples e brutalista, que desenha um gesto rápido, mas impactante, sobre 
a Avenida Paulista. 

... os museus novos decidiram abrir suas portas, deixar entrar o ar puro, a 
luz nova. Entre passado e presente não há solução de continuidade. Nada 
se detém, tudo continua. É necessáro entrosar a vida moderna, infelizmente 
melancólica e distraída por toda a espécie de pesadelos, na grande e nobre 
corrente da arte, estabelecer o contacto entre vida passada e vida presente. 331

Lina Bo Bardi

Com o MASP, Lina buscou materializar a democracia em espaço 332, desmistificando-o 
como museu, impregnando-o de opções e possibilidades. Considerava que esta era a 
nova tendência de todos os novos museus. 
Enumeram-se as estratégias utilizadas para, em jeito de conclusão, apreender as intenções da autora.

#01 Estratégia: Um exterior é sempre um interior 333

O vão do MASP é um vazio cheio de possibilidades. Nele a sociedade está permanentemente 
convidada ao encontro, à troca,  ...é um lugar de escuta do outro, aberto ao azar, 
ao indeterminado. 334 

É um vazio equivalente a uma pausa numa música. E esse silêncio, na obra de Lina, é 
simbolo da ausência de repressão, obrigação ou imposição. É também o único respiro 
horizontal numa avenida densamente povoada de construções verticais. Lina detectou 
naquele lugar mítico a oportunidade para a rutura desse ritmo citadino.  

#02 Estratégia: lugar mítico 
“Lugar mítico” refere-se a lugares que foram palco de outros usos, especialmente coletivos; 
como é o caso do terreno da Casa do Chame-Chame, antigo lugar de devoção e rituais, e no 
SESC, uma antiga fábrica. O MASP situa-se no mesmo terreno do antigo Trianon, que du-
rante a primeira metade do século XX, foi ponto de encontro da elite e de rumores poliíticos. 
Depois de ter dado lugar a inúmeras candidaturas, festas, eventos, e à sua própria decadência, o 
Trianon foi demolido no inicio da década de 50. Sete anos mais tarde, deu lugar ao museu. 

331 BARDI, Lina Bo, in Lina Bo Bardi: Sutis substâncias da arquitetura. Op. Cit., p. 286 
332 OLIVEIRA, Olivia de, (2006). Op. Cit., p. 285
333 Idem, p. 259
334 Idem, Ibidem.
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O interesse de Lina por estes lugares não “virgens” prende-se com a capacidade de neles 
renovar o uso, tal como aconteceu no SESC. Usar estes lugares de forma diferente é provar 
que não há morte, irreversibilidade ou estagnação, nem espaço para a pura nostalgia. Usá-
los é reforçar a sua “crença” na transformação, fonte inesgotável de vida e jovialidade, o 
mais alto poder da reinvenção como capacidade humana. 

#03 Estratégia: silêncio  
O MASP é momento de pausa e renovação na verticalidade ritmada da Avenida Paulista. 
No seu interior a presença da estrutura quer dissimular-se: não há pilares que obstruam 
ou condicionem a livre passagem, nem há vigas imprevistas, confirmando que para Lina a 
arquitectura deveria nascer da estrutura. 335

No MASP a articulação entre compartimentos e os elementos de ligação é simbólica, 
como as passarelas do SESC. (...) no volume de cima tudo é liso, polido, racional, indus-
trial; no de baixo dá-se lugar ao texturizado, carnoso, irregular e natural. 336 O edifício é 

335 Idem, p. 264
336 Idem, p. 265

221. 1 O Belvedere como 
ponto de encontro da cidade, 
MASP, São Paulo, Brasil, Lina 
Bo Bardi. 
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uma reunião de opostos que dialogam enquanto buscam a complementaridade. 337 O 
vão estabelece a tensão continua entre ambos, da mesma forma que as passarelas do 
SESC ou dos expressivos elementos de articulação que povoam a obra de Lina. 338  O 
vão é mais um lugar ocasião onde o tempo colapsa, vazio de função própria/individual 
como uma escada, um corredor, ou uma ponte. Para Lina Bo, esses articuladores eram 
... um segundo de espanto (onde) nesse instante e nesse umbral, ocorre o habitar.339 

#04 Estratégia: retirar “o ar de igreja” ao museu: a obra de arte como trabalho humano
(...) a relação entre museu e igreja era presente no subconsciente de Lina, mas como 
algo que deveria ser claramente destruído e desmitificado. 340 Igreja e Museu pareci-
am-lhe ser duas configurações espaciais mal-entendidas pela sociedade e facilmente 
assimiladas como detentoras de um comportamento predeterminado idêntico no qual 
não é “bem-vindo” o “não-praticante”. Lina julgava que a aura de intocabilidade, pureza 
imaculada, e beleza como “obra da graça” inibiam o visitante do museu de entender 
as peças como produto do trabalho e esforço do Homem; como expressão humana e 
não divina. 

Lina quis evitar o ambiente que diminui e aparta quem visita, contrariando a ideia de 
perfeição inalcançável, incompreensão fascinante e dogmática que reside nas igrejas e, 

337 OLIVEIRA, Olivia de, (2006). Op. Cit., p. 265
338 Idem, Ibidem. 
339 Idem, Ibidem. 
340 Idem, p. 266
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equivocamente, nos museus. Assim, tal como transformou a imagem de fábrica num 
imaginário de Jogo no SESC, no MASP usou a imagem sacralizada da palavra “museu” 
para ...lhe tirar o ar de igreja. 341 Fez do museu um espaço livre, sem impor modos de 
fazer, percorrer ou visitar, onde a obra de arte pode finalmente ser entendida como 
um trabalho, e onde cada um é convidado a escolher a forma e os conteúdos que quer 
ficar a conhecer.

... Aqui os quadros e os visitantes estavam libertos de todas as balizas de 
épocas e de leituras pré-definidas. (...) como num baile, o visitante é livre para 
escolher o quadro com que vai iniciar a dança. 

Lina Bo Bardi

A forma como Lina pensou os espaços de exposição e as formas de expor, queriam ajudar a 
mudar e a esclarecer o entendimento comum da obra de arte e do processo criativo. Essa 
proposta de mudança destinava-se a quem visita, mas também aos trabalhadores e aos 
próprios artistas. Podemos entende-lo nas suas palavras: (...) ver milhares de pessoas andarem 
entre o quadros, numa atmosfera quase familiar, não-áulica (...) dá medo, como profecia de 
mudanças fundamentais (...) o museu é popular. 342

341 Idem, p. 266
342 Idem, p. 275

222. 1 O Vão – MASP, São 
Paulo, Brasil, Lina Bo Bardi. 
223. 2 interior do MASP, São 
Paulo, Brasil, Lina Bo Bardi. 
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A mensagem pretendida era que a obra de arte fosse entendida como fruto do trabalho, 
desse modo Lina pensou que a solução passaria por recriar o ambiente de criação – no 
momento em que um artista pinta um quadro este está no ar, suspenso por um cavalete. 
Ora, é justamente a ideia de ambiente com objectos flutuantes, com uma frente e um 
verso, que Lina procurou recriar com os cavaletes de vidro. Assim, ao visitar a exposição, 
pode conhecer-se de uma pintura muito mais do que as suas duas dimensões; e pode ver-
se o que foi feito para não se ver. Na sobreposição de imagens, emolduradas pelo ar, quis 
provocar a ausência de hierarquia entre elas e construir um ambiente total.  

#08 Estratégia: vazio, vital como oxigénio 
Olivia de Oliveira explica que, para a arquitecta ítalo-brasileira, o ar é como um tempo 
aberto ao indeterminado, presente na atmosfera do lugar, e que o ar respirado alude a 
um momento intrinsecamente ligado à vida. O sopro é origem e o ar é energia que nos
alimenta. Então, colocar os quadros no “ar” é uma atitude simbólica, um convite a “respirá-los”, 
um convite a renascer. 

A horizontalidade do MASP quer ser o “sopro” regenerador no meio da densa verticalidade 
da Paulista. O próprio jardim, como um pulmão verde, fortalece esse símbolo. O vão, por 
fim, é puro ar. 

#05 Estratégia: catedral laica.  
Catedral porque o edifício promete ser casa de todos; laica porque essa é a única 
condição à união pacifica e livre. Aspirava impulsionar uma sociedade mais rica e 
autónoma, que conduzisse à subjetividade individual e à solidariedade sem finalidade 343, 
lucro ou compensação. Não se trata, como esclarece Olivia de Oliveira, uma idealização 
mística ou neorromântica, mas antes uma forma de contributo paro o projecto do 
socialismo utópico onde o indivíduo é dotado para ser autónomo dentro da condição 
irrevogável de partilha e “ser” social. 

A obra de Lina ecoa no projecto de beleza total proposto pelo expressionis-
mo, chamando a sociedade ao abandono do utilitarismo técnico e reconduzin-
do seu modelo produtivo em direção a um projecto coletivo alheio à razão 
absolutamente prática. 344 

343 OLIVEIRA, Olivia de, (2006). Op. Cit., p. 274
344 Idem, Ibidem.
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 345 
#07 Estratégia: provocar
Lina não quis que o Museu fosse somente um espaço onde manter as relíquias seguras 
e intocáveis (...) o MASP é ao contrário, concebido como uma grande feira popular, 
onde objectos multicoloridos convivem simultaneamente, sem qualquer hierarquia. 346 É, 
sobretudo, um espaço de aprendizagem – um museu-vivo, museu-escola 347 – onde o 
choque e a provocação alimentam a curiosidade, a base que assegura a aprendizagem 
efectiva.

#09 Estratégia: muros relato
O vidro não anula o efeito de “muro relato” das paredes da casa do Chame-Chame que 
dão lugar e suporte a acontecimentos; compostas de elementos, como partículas perdidas, 
que contam uma história. No MASP os quados flutuantes, e a paisagem enquadrada no vidro 
também “relatam”; o vidro é um lugar de condensação onde o orgânico e não-orgânico se 
juntam, informando o interior do exterior. 348 A transparência é um grito à liberdade, 
pós-golpe militar. 

345 KIESLER, Frederick. “Manifesto do Correalismo” in Lina Bo Bardi: Sutis substâncias da arquitetura. Op. Cit., p. 287 
346 OLIVEIRA, Olivia de, (2006). Op. Cit., p. 280
347 Idem, Ibidem.
348 Idem, p. 327

(...) o quadro parece flutuar 
livremente. É um sólido isolado 
no espaço e não mais uma 
decoração mural. É um mundo 
em si que o pintor concebeu e 
o arquitecto ancorou. 345

Frederick Kiesler in 
Manifesto do Correalismo

225. 1 cavaletes de exposição 
– MASP, São Paulo, Brasil, Lina 
Bo Bardi
225. 2 quadro exposto – MASP, 
São Paulo, Brasil, Lina Bo Bardi. 
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#10 Estratégia: concentrar, continuidade e transparência
Concentrar era algo fascinante para Lina, e, não é ao acaso que o MASP reúne todas 
as ideias que teve para exposições. A concentração só é possível nas suas obras pela 
continuidade entre elas. Poder concentrar é confirmar a consolidação de um modo 
pessoal de fazer. Não se repete, porque trabalha com a surpresa de mudar de lugar, 
para a construção da novidade.  

(...) todas as coisas estão em cada obra, todos os detalhes contêm o essencial 
do todo, toda a obra é uma só coisa, como se todos os lugares pudessem ser 
compridos em um só... os edificios de Lina impregnam e se deixam impregnar, 
bebem do entorno e ao mesmo tempo o realimentam num movimento de 
vaivém constante e interminável. 349

349 OLIVEIRA, Olivia de, (2006). Op. Cit., p. 337
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No MASP Lina não expõem somente as obras de artistas. A escolha do vidro permite-lhe 
condensar num só espaço quadros e fragmentos da paisagem, num envoltório capaz de 
expor séculos de história da cidade, apenas pelo uso da transparência. É o seu fascínio 
pela síntese e pela poesia demonstrado em arquitectura.

#11 Estratégia: Estados flutuantes: ontem e hoje, memória e acção, 
Para Lina a memória é um “anti-museu”, porque ela não é localizável.350  Desse modo, o 
MASP está pensado para colocar a memória ao dispor de quem o visita; e, ao contrário dos 
“museus de relíquias”, quer evitar que a memória seja utilizada como discurso opressivo 
ou facto imposto. No MASP os lugares e as coisas tornam-se instrumentos da perda de si 
em vez de restituir o eu; para evitar a falsa nostalgia que os museus impõem na memoria de 
quem não a tem. 

Para Lina a história é um passado vivo, por isso passado e presente ocorrem ao mesmo 
tempo, em assimilação simultânea por meio do confronto e acção. Olivia de Oliveira descreve 
que o olhar de Lina sobre o passado jamais foi nostálgico; é um olhar carregado de memória 
e vivência de alguém que viveu e sobreviveu à guerra.351 A condição de sobrevivente de 
guerra invocou o desprezo por tudo o que não é vital ao Homem, e fizeram-na acreditar que 
qualquer aprendizagem passada, se transporta e sintetiza no presente.

#12 Estratégia: Participação na obra
Lina, como aliás outros artistas seus contemporâneos, desejava a participação activa em 
vez da mera posição expectante de quem visita as suas obras. Como vimos, essa intenção é 
clara no SESC, e também o é no MASP. No museu, construiu pretextos para que o visitante 
se reencontre consigo mesmo e com a sociedade. Esta era a tendência recorrente num 
período de transição do regime democrático para a ditadura onde a busca exclusivamente 
estética já não fazia sentido para os artistas. Visavam poder estimular a criatividade coletiva 
que o novo regime ameaçava abafar. Hélio Oiticica e Lygia Clara, estavam no Brasil, nessa 
“frente”, tal como Lina Bo.  

Lina utilizou a nova objectividade de Hélio Oiticica352 em arquitectura para explicar a 
diferença entre um espaço vital e um espaço puramente mecânico: (...) até que alguém 
entre no edifício e ... possua o espaço numa aventura humana que se desenvolve no 
tempo, a arquitectura não existe; é mera e fria esquematização não humanizada.”353 No 
MASP, a transparência do edifício permite que o visitante tenha consciência da cidade 
como obra, e dele próprio como seu autor. 

350 Idem, p. 353
351 Idem, p. 354
352 Hélio Oiticica criou o conceito de “nova objetividade” no qual a obra se fazia durante a expectação 
desta por parte do visitante, forçando-o consequentemente a participar dela. Tratava-se de um novo 
comportamento preceptivo, criando na participação o comprometimento cada vez maior do espectador, 
chegando a uma superação do objeto como finalidade de expressão estética. – Idem, p.259
353 Idem, p. 298

226. 1 vista desde o interior 
–  MASP, São Paulo, Brasil, Lina 
Bo Bardi
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Os quadros e obras misturam-se com a paisagem citadina, e desse modo o visitante 
sente empatia com os artistas, porque, afinal, ele próprio também é autor de uma 
parte desse ambiente que o acolhe. Acontece algo novo, que Lina descreve como uma 
provocação. 354

Lina quis que o MASP parecesse inacabado, tal como os quadros do interior da pina-
coteca parecem em permanente fase de trabalho. Não acreditava que arquitectura 
deveria criar sistemas estáticos, autossuficientes; antes organismos aptos à vida, como 
uma semente que carrega em si toda a potência a ser desenvolvida, parafraseando 
Olivia de Oliveira.355 

354 OLIVEIRA, Olivia de, (2006). Op. Cit., p. 323
355 Idem, p. 283 
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04.2. 7 Continuidade e coerência: 
Igreja do Espirito Santo do Cerrado
Teatro Oficina 
Intervenção no Centro Histórico de Salvdor

A valorização da cultura, a contaminação mutua entre o velho e o novo, a liberdade do 
corpo e da mente são ideais continuamente repercutidos na obra de Lina Bo Bardi. 

Como mecanismos ou engrenagens, nas obras de Lina, cada parte depende da outra.356 Na 
Igreja do Espirito Santo do Cerrado (1976 - 1982), os dois espaços circulares estabelecem 
entre si eixos visuais que estabilizam e organizam o ambiente, independentes de regras ou 
convenções sobre o espaço religioso.  

É clara a intenção de afastar esta igreja de qualquer ideia de transcendente ou inalcançável 
- a mesma estratégia utilizada no MASP ao “humanizar” a arte. O sentido prático entende-se 
na forma como projectou a igreja, consciente dos recursos disponíveis: materiais baratos e 
rudimentares, e a mão de obra dos vizinhos e das irmãs. 

A posição que elegeu para o altar demonstra, uma vez mais, a indiferença face aos modelos. 
Para Lina, a posição em relação ao Sol era uma forma de controlo, de obediência face ao 
poder transcendental; de repressão sob pena de um tempo irreversível. Por repudiar todas as 
formas de controlo, compreende-se a escolha de um espaço circular, associada à inquietude 
espacial que difunde os limites e a ideia de espaço “sob vigília”. 357 

356 Idem, p.90
357 OLIVEIRA, Olivia de, (2006). Op. Cit., p.91

228. 1 sala de exposição –  MASP, 
São Paulo, Brasil, Lina Bo Bardi
229. 2 Igreja do Espirito Santo do 
Cerrado – Uberlândia, Brasil, Lina 
Bo Bardi
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Nesse espaço estendido, os eixos verticais e horizontais equilibram-se para que não exista 
uma predominância vertical que force o movimento em direcção ao altar e ao “alto”; para 
que se assemelhe não à casa de Deus, mas sim à casa do Homens. Lina tentou combater 
a ideia centralizada, universalista e hierárquica, próprias das religiões do ocidente. 358 

358 Idem, p.92
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O lote estreito do Teatro Oficina (1980-1991) é pretexto para imaginar que o teatro é 
como uma rua, evocando a arte como um direito de todos. A estrutura metálica, coberta 
por pranchas desmontáveis de madeira reforçam a procura por um “lugar de passagem”. 
Essa mesma estrutura estava pensada tanto para o público, como para o espaço cénico. 359

360

359 Idem, p.134 
360 

230. 1 Igreja do Espirito Santo 
do Cerrado – espaço litúrgico –
Uberlândia, Brasil, Lina Bo Bardi
230. 2 Igreja do Espirito Santo do 
Cerrado – espaço multi-usos – 
Uberlândia, Brasil, Lina Bo Bardi
231. 3 Teatro Oficina – entrada. 
São Paulo, Brasil, Lina Bo Bardi. 
231. 3 Teatro Oficina – fachada 
lateral. São Paulo, Brasil, Lina Bo 
Bardi. – O oficina é “uma rua 
chamada teatro”, um palco-rua 
que se deixa invadir literal-
mente pelo exterior acolhendo 
o Sol, as chuvas e os ruídos 
da cidade através das suas 
aberturas, principalmente sa sua 
cobertura deslizante. 360

O. Oliveira
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... arquitectura e cidade, actores e público encontram-se numa proximidade e promis-
cuidade total nesse teatro sem bastidores nem cortinas, uma perfeita réplica do palco 
italiano. Aqui não há luares para actores; o público, os técnicos, a arquitectura e os 
objectos entram literalmente em cena, lado a lado com os actores ... 361 – Espaço total – 
a mesma atitude utilizada nos pavilhões desportivos do SESC.  

A proposta é provocadora e desafia, uma vez mais, a “ordem”. Dissolve o teatro como 
“caixa de sonhos”, apresenta-o como vida real e possível, próximo do dia-a-dia, onde 
não se forja a vida e se vive sem representações. 362

O Centro Histórico de Salvador é um dos conjuntos urbanísticos e arquitectónicos mais 
importantes do continente americano, que por 1984 acabava de ser qualificado pela UNESCO 
como património Cultural da Humanidade. Nesse momento, convidaram Lina Bo (ali residen-
te, após o golpe militar de 1964) a intervir no centro histórico (1986 - 1988). 363 

361 Ibidem, Idem.   
362 Ibidem, Idem.  
363 OLIVEIRA, Olivia de. Lina Bo Bardi: obra construída, 2014, p.184
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Lina propôs um modelo piloto de conservação do património existente, com o objectivo de 
recuperar o valor tradicional do centro da cidade como ponto de encontro, trabalho, 
residência e ócio da população. Além disso, realizou alguns restauros em edifícios de interesse 
cultural, como é o Teatro Gregório de Mattos (1986) e a Casa do Benin (1987), e edifícios de 
carácter residencial como a proposta para a Ladeira da Misericórdia (1987 - 1990). 364 

O Teatro Gregório de Mattos incluiu-se num projecto de maior âmbito para toda a 
zona da Barroquinha. O edifício onde se instala o teatro já tinha tradição de lugar de 
encontro e espetáculos – Os “lugares míticos” – tal como ocorre no SESC, na casa do 
Chame-Chame e no MASP.
 

Lina aproveitou toda a estrutura, fazendo algumas alterações na zona dos serviços e 
insere somente 3 elementos novos: uma escada, um bar e uma janela de rasgo irregular 
(semelhante à do SESC, em forma e significado 365). O teatro, no piso superior, é apenas 
uma grande sala sem cadeiras fixas como uma praça,366 como Lina lhes chamava para 
evocar o sentido de liberdade, fazendo jus ao conselho de Le Corbusier:

364 Idem, p. 142
365 No Sesc, As aberturas das janelas como buracos são metáfora de explosão – revolta face ao longo 
período de tempo debaixo de terra, onde o ócio e o lazer foram reprimidos, como referido na página 208 
do presente trabalho.
366 Idem, p. 144

232. 1 Teatro Oficina – palco. 
São Paulo, Brasil, Lina Bo Bardi.
232. 2 Teatro Oficina – palco. 
São Paulo, Brasil, Lina Bo Bardi.
Os espaços de passo são ape-
tecíveis ao acaso e à riqueza do 
não planeado. Quantas conversas 
de corredor? Quantas vezes se 
transportam para um sitio “mais 
digno” e, ao chegar, elas perdem 
drasticamente a fluidez? Seria a 
informalidade o seu alimento?
233. 3 Teatro Gregório de 
Mattos - Bahía, Brasil, Lina Bo 
Bardi, 1986
233. 4 Teatro Gregório de 
Mattos - Bahía, Brasil, Lina Bo 
Bardi, 1986
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(...) Teatro que sai nas praças, ruas, que invade a cidade, cadeiras e móveis que 
saem das casas, gente, homens, mulheres, crianças, todo um Povo que inspirou, 
em 1936, a Le Corbusier, quando visitava o Brasil, numa famosa carta ao Ministro 
Gustavo Capanema: - Senho Ministro, não mande construir teatros, com palcos 
e poltronas, deixe as Praças, as Ruas, o Verde, livres. Mande somente construir 
“des Treteaux” (estrados) de madeira, abertos ao Povo e o Povo Brasileiro os 
ocupará, “improvisando”, com sua elegância natural e sua inteligência.  
Está claro que tudo isto não é peculiar do Brasil, é apenas um marco da 
necessidade fundamental da Liberdade Humana.367

Lina Bo Bardi

367 BARDI, Lina Bo, apud FERRAZ, Marcelo Carvalho. Op. Cit., p. 276 
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A Ladeira da Misericórdia era constituída por 5 parcelas, 4 das quais eram casas senhoriais do 
século XVIII e um Solar abandonado. Lina previu a criação de 7 áreas destinadas a vivendas 
para não desalojar nenhum inquilino, com piso térreo comercial; um restaurante e um bar a 
céu aberto no solar abandonado. O restauro implicava a utilização de materiais pré-fabricados 
de betão armado produzido pela FAEC. 368 

As casas destinavam-se a habitação social com pequeno comércio familiar, que, a curto prazo,
revitalizariam a zona, revertendo o quadro de abandono e insegurança. Paradoxalmente, apesar 
de terminada, a obra nunca foi inaugurada. A proposta de reformar as casas senhoriais para 
abrigar pessoas de escassos recursos não foi assumida pela administração municipal que sucedeu 
à que tinha apoiado o trabalho de Lina. 369

368 OLIVEIRA, (2014) Op. Cit. p. 150 
369 Idem, Ibidem. 

234. 1 Teatro Gregório de 
Mattos - Bahía, Brasil, Lina Bo 
Bardi, 1986
234. 2 Teatro Gregório de 
Mattos – desenho de Lina Bo 
Bardi. 
235. 3 Ladeira da Misericórdia – 
Bahía, Brasil, Lina Bo Bardi, 1986
235. 4 Ladeira da Misericórdia – 
Bahía, Brasil, Lina Bo Bardi, 1986
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A Casa do Benin foi fundada pelo etnólogo Pierre Verger para conservar a memória e tradição 
africanas na Bahia, a cidade do Brasil onde chegaram mais escravos.370  O edifício original, 
datado do século XIX , foi parcialmente destruído por um incêndio nos anos 70; da 
reabilitação, Lina aproveitou toda a estrutura de betão, cobrindo os pilares com um entrançado 
de palha, utilizada também na cobertura do restaurante africano – evocando a construção rural 
africana. Todo o edifício foi restaurado com os mesmos materiais pré-fabricados utilizados nas 
intervenções do centro histórico de Salvador por forma a establecer uma linguagem coerente 
e a coexistência de diferentes tempos e expressões. 

370 OLIVEIRA, (2014) Op. Cit. p. 160
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*

Todas as intervenções de Lina em Salvador, como todas as outras, foram guiadas pelo 
propósito de devolver a cidade ao povo, tentando encontrar formas de dinamização 
que incluíssem os habitantes na introdução à pré-fabricação, à consequente revolução 
sobre o trabalho e reintegração social subjacentes. 

Porém, com a mudança de direcção politica, o projecto é abandonado e desvirtuado; os 
imóveis foram expropriados e os residentes com rendas baixas foram desalojados. O centro 
histórico perdeu o seu carácter residencial, convertendo-se num centro comercial dirigido 
ao consumo e ao turismo – tudo o que Lina pretendeu combater, por estar a par desta 
realidade em outras cidades europeias, como era o caso da sua cidade natal – Roma.  

O centro histórico da Bahia é: não a conservação de arquitecturas importantes, 
mas sim a conservação da “Alma Popular” da cidade. Em poucas palavras o 
desenvolvimento deve ser “socioeconómico” para não repetir os erros de 
conhecidas intervenções em cidade ilustres como Roma, Bolonha, Veneza, e 
incontáveis cantos maravilhosos do Velho Mundo, que mudaram a base social 
de regiões inteiras, com os residentes de anos expulsos, e a classe-média 
ocupando o seu lugar.

Lina Bo Bardi

*

236. 1 Casa do Benin – Bahía, 
Brasil, Lina Bo Bardi, 1986
236. 2 Casa do Benin – Bahía, 
Brasil, Lina Bo Bardi, 1986
237. 3 Casa do Benin – restau-
rante com decoração africana – 
Bahía, Brasil, Lina Bo Bardi, 1986



238



239

(Memorando) 
premissas para o contributo da arquitectura na construção do comum

Em Lina Bo Bardi, destacamos palavras, frases e intenções que, um dia, 

esperamos poder encontrar nas intervenções do“eu-arquitecta”.
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Pensar a arquitectura como poesia com sentido de 
responsabilidade social. 

... o sentido de humanidade que reside na fragilidade e na inexistên-
cia de um controlo sobre a vida inaugura a “situação comum”.

... o espaço construído é essencial ao Homem para a 
compreensão e confrontação da sua própria existência 

como espécie. É um lembrete para a responsabilização sobre 
a condição humana.  

Repugnar a palavra progresso – supõe um avançar opressor 
pela necessidade de acertar.

... a dissolução do indivíduo coloca em valor o acto colectivo, e a 
criatividade ao serviço de uma situação humana mais digna.

Igualar o direito ao trabalho e ao prazer. 

... laica ... é a única condição à união pacífica e livre.

Devolver a cidade ao povo – encontrar formas de 
dinamização que incluam os habitantes.

... uma atitude de inclusão e convite, não pretende transformações 
radicais, prefere salientar e ensinar a notar num gesto simultâneo ao 
de abrigar.  O “abrigo” como direito fundamental – funda e inspira 
um pensar e actuar social em arquitectura, deixando esta de ser 

uma ferramenta exclusiva do fútil, opcional e secundário.  

*

... uma arquitectura de diálogo entre o moderno e o 
tradicional, síntese e revisão de valores humanos, que anseie 

juntar as pessoas, num sentido táctil, tático, solidário e 
harmónico do gesto ético e poético de “re-ligar”. 

(poder) fazer chegar a arquitectura a todos através da escrita.

Estar consciente da “verdade volátil”, para assim poder actuar 
em perpétua escassez e subversão – o trunfo de quem sabe 

relativizar e abdicar do que parece imprescindível.  

Convidar à participação é fortificar o sentimento de pertença.

... a arquitectura pode favorecer o trabalho colectivo, a 
democratização do conhecimento e transformação das 

relações de produção.  

Encurtar as distâncias que geralmente existem entre o desenho 
de projecto, a obra e operários.

Defender a participação em detrimento da “desresponsabilização”.

Aculturar o espírito crítico, o sentido de liberdade e a 
responsabilidade na criação colectiva do “mundo”. 

... a arte como um direito de todos. 

... a aura de intocabilidade – “obra da graça”– inibem o entendi-
mento das peças como produto do trabalho e esforço humano. 

Afastar qualquer ideia de transcendente ou inalcançável, para 
evitar o ambiente que diminui e aparta quem visita. 

TRADIÇÃO, NOSTALGIA E TECNOLOGIA HUMANISMO

(Utilizar) a tradição ... como instrumento de subversão e 
actuação crítica do Homem. 

... através das tradições populares, experimentar e propor a mais 
profunda liberdade a um povo, para que seja ele mesmo, antes de “se 

vender” ao mundo da assimilação da cultura “global”. 

... a incerteza sobre o futuro conduz à busca de equilíbrio presente 
entre “o antes e o depois”.

... a tradição é uma tela sobre a qual se pode imaginar e aproximar 
as coisas e os usos do “nós”. 

Dignificar a tradição é fazer com que a sua condição de 
possibilidade de existência se perpetue. ... (estratégia) útil contra a 

sensação de viver um tempo irreversível.  

... as tradições, mais que uma solução compensatória, são um 
meio de ação que visa o contágio como arma de defesa face à 

invencível dominação da sociedade de consumo.

... não interessa qual a tradição ... interessa usá-la como estratégia 
para construir a ponte entre o ontem e o amanhã.

Descrer no Homem futurista autossuficiente, independente, e 
esquecido das origens – ideia infértil e inconsciente.

... a história é um passado vivo. Qualquer aprendizagem 
passada, se transporta e sintetiza no presente. 

*

Evitar que a memória seja utilizada como discurso opressivo.

(Utilizar) mecanismos para facilitar o recordar, e assim encontrar 
um equilíbrio entre “tecnologia e nostalgia”.

Não ignorar as possibilidades “do agora”. 

(podemos) traduzir a noção de tradição numa arquitectura 
que, mais do que “moderna” seja palco para uma realidade em 

constante movimento e transformação.

Assumir um compromisso entre arquitetura e natureza, 
passado e futuro.

... a intenção não é acusar ou desprezar outros modos de 
construir. É querer assumir dúvidas e encontrar um meio de 

testar respostas; encontrar um equilíbrio entre máquina e casa, 
artificial e natural. ... demonstrar que não há contradição na união 
de dois mundos, e que o avanço tecnológico é a oportunidade 

perfeita para viver em ambos.

(Alimentar) sentido prático, com consciência dos recursos disponíveis.
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... atmosfera de inquietude e mutação – organismo vivente, apto 
à vida, aberto ao imponderável. 

Encontrar dentro do humanismo técnico, uma poética.  (Lina Bo) 

... o desafio da simplificação: ... um novo humanismo definido pela 
continuidade poética ainda que produzida pela máquina.

... o mundo é como um grande palco para a vida ser vivida, 
onde os cenários são criados em concordância com o tipo de 
ilusão a alimentar ... podemos optar por chamar realidade à 
fantasia, ou fantasia à realidade. O significado é irrelevante 
quando se estabelece que são só palavras – tentativas de 

consensos linguísticos. Real é, sobretudo, algo comum a uma 
comunidade, e não uma verdade absoluta. Tudo é efémero 

num cenário de guerra, assim recomenda-se que a força de um 
argumento não dependa de uma questão de materialidade.

Provocar alterações na sensibilidade e predisposição do habitante. 

Conduzir o habitante ao “descontrolo” da rotina, para que 
viva, sinta, e se lembre de si mesmo. 

Repudiar todas as formas de controlo. 

Assumir o movimento como um dos 5 sentidos do corpo, 
por ser outro meio de experimentar a liberdade.

Buscar simbolismo na construção. 

*

Transformar o inconveniente em peculiaridade do projecto. 

... Vazio. Silêncio. – Símbolos da ausência de repressão, 
obrigação ou imposição. 

... os articuladores de espaço (escadas, rampas, átrios e 
corredores) tornam-se simbólicos por reunir espaços opostos, 

que dialogam enquanto buscam a complementaridade.   

... um percurso torna-se lugar ao trabalhar a noção de 
tempo. Desperta a consciência do “habitar corpo e mente”, 
inaugurando o espaço que não é somente físico e tangível. 

Contrapor a poupança de espaço para responder à necessidade 
de espaço emocional e espiritual do Homem. 

Renovar o uso é provar que não há morte, irreversibilidade 
ou estagnação; é reforçar a “crença” na transformação e na 

reinvenção como capacidades humanas. 

... um museu é um espaço de aprendizagem, onde o choque 
e a provocação alimentam a curiosidade – condição que 

facilita uma aprendizagem efectiva.

... o vidro permite condensar num só espaço quadros e 
fragmentos da paisagem, num envoltório capaz de expor séculos 

de história de uma cidade, apenas pelo uso da transparência. 
Através dela, o visitante pode rer consciência da cidade como 

obra, e dele próprio como seu autor.

POESIA, SIGNIFICADO E SIMBOLISMO POSSIBILIDADE E COEXISTÊNCIA

... heterogeneidade 

Ser capaz de assumir diferentes identidades.

... a construção como oportunidade de transformar, criar 
dinâmica social e comunicar. 

Assistir pressupõem viver, intervir, fazer parte sem 
lugar de destaque. 

Possibilitar a convivência. 

“não-determinismo”

Salientar a existência. Ressaltar a coexistência.

... a arquitetura é um meio de modificar concepções actuais de 
tempo e de espaço, um meio de conhecimento e um meio de 

articulação de realidades.

Permitir que “o agora” seja um espaço de diálogo entre o 
adquirido (o testado e satisfatório) e o novo (a vitória e a 

promessa de futuro).

... da cedência das partes nascem oportunidades imprevistas. 
Coexistir é uma alternativa impensável e invisível para os que 

“não abrem mão do que têm”, 
e para os que “só têm olhos” para o futuro. 

*

Materializar a ausência de preconceitos.

(não alimentar o falso) problema da pretensão formal.

Considerar desnecessária a busca incessante por camuflar 
quando há possibilidade de coexistir. Construir é muito mais 
uma responsabilidade assumida que um acto dissimulado. Na 
aceitação dessa realidade, procuram-se formas de equilíbrio, 

diálogo e relação.

Fazer de um museu um espaço livre, sem impor 
modos de fazer, percorrer ou visitar.

Evitar que arquitectura crie sistemas estáticos, autossuficientes; 
antes organismos aptos à vida, como uma semente que carrega 

em si toda a potência a ser desenvolvida.

... (a casa de vidro e esta dissertação) prova (construída e 
escrita) de uma busca de expressão, de equilíbrio entre a 

construção com materiais industrializados, ao mesmo tempo 
sensível aos conhecimentos vernaculares e ao suporte. ... busca 
pessoal de uma posição genuína e lúdica sobre o mundo, para 
a sociedade; para encontrar meios de uma arquitectura ser bela 

em si mesma, sem rejeitar que a povoem, que a toquem, ou 
modifiquem, para estar disponível à vida, à função e à beleza.  

A valorização da cultura, a contaminação mutua entre o velho e o 
novo, a liberdade do corpo e da mente são ideais continuamente 

repercutidos na obra de ... (Lina Bo Bardi).  
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00 da dissertação: Considerações

* 

“Ontem” (algures no mês de Dezembro) um amigo perguntou-me sobre o que era a minha tese. 

Atrapalhada, respondi que era sobre o papel social do arquitecto, sobre a construção do comum. 

Ao que ele, sendo brasileiro, e sendo de São. Paulo, me perguntou: “ah, então você está falando de 

uma arquitecta brasileira ... que eu não recordo o nome?”. Era da Lina que ele falava. Contou-me 

que é no vão do MASP que se reúne com os amigos para sair, e que “a noite” começa ali - a noite, 

os passeios, os encontros e as manifestações. E dali seguem pela Paulista. 

De pronto lhe perguntei se ele conhecia o SESC. Perguntou-me qual deles (?). Respondi o de 

Pompeia - “Mas há mais?” – E aí fiquei a saber que sim, que existem vários. O pai dele, como 

trabalhador do comércio, tem um cartão de associados, e ele, como filho, sempre pôde usufruir 

dos serviços e actividades a custos muito baixos. Tanto os sócios, como os jovens e os idosos 

têm descontos. Perguntou-me, sem perceber a minha curiosidade sobre o tema, se na europa 

não existem SESC´s. Eu falei-lhe que são raros os espaços destinados à comunidade de vizinhos 

ou trabalhadores que tenham como objectivo estimular a cultura e o desporto em simultâneo. 

Ao que ele me respondeu, que temos espaços como a Casa da Música... eu disse-lhe que sim, 

mas nem sempre é acessível a todos. E nela, o desporto é o skate, e nem foi pensado.  

Depois descreveu-me o SESC de Pompeia. Sem se alargar muito, disse-me que era lindo. 

Disse-me que não sabe muito de arquitectura, mas que aprecia as coisas bonitas que fazemos. 

Falou-me de como sente que o vão do MASP une as pessoas e as faz sentir pertencentes ao 

mesmo lugar. Falou-me da igreja do Nosso Senhor do Bonfim, em Salvador, a única no mundo, 

que, uma vez por ano, deixa que outra religião celebre a festa da lavagem nas suas escadas, um 

dos rituais do Candomblé.  

Percebi que a possibilidade era a coisa que mais fascinava este “não-arquitecto”.

*
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Assumindo o conceito de tempo como um novelo, cíclico, mas com pausas e interrupções impre-
vistas, termina-se onde se começou – na construção do comum. Agora, sabe-se da existência de 
arquitecturas que se despem da narrativa autoritária, que se deixam intervir e contaminar por quem 
as usa; mais maleáveis, mais disponíveis e fáceis de usar. É o que se reconhece nas obras e ideo-
logias dos autores apresentados. Não são arquitecturas do “medo”; são processos “ligeiros” que 
possibilitam a espontaneidade.  

A análise permitiu diagnosticar o problema: a arquitectura planeia, e de tanto planear e supor, por vez-
es esquece-se de prever espaço para a casualidade, e espontaneidade; e, por outro lado, constrói-se 
com técnicas e materiais que são como um alfabeto estranho para os habitantes. E é assim que, 
continuamente, se distancia do Homem que quer abrigar. E é assim, também, que se vai tornando 
um processo menos comum, pela segregação do excesso de planeamento e pelo snobismo da sua 
linguagem, criando roturas e limites que destroem o sentido de partilha e inclusão.  

Essa arquitectura, a mesma que nasceu da necessidade de abrigar, nem sempre se apercebe que 
está a deixar a humaninade sem “tecto”, em cada retórica que edifica, em cada sistema de controle 
que personifica, em cada imagem de poder que petrifica. Entre os próprios arquitectos existem 
estranhas rivalidades que dificultam essa toma de consciência – esquecem que por mais estilos que 
os dividam, têm em comum o projecto de conceber espaço para e com o Homem (como eles), 
e não sozinhos como semideuses. Comum aos Homens é duvidar, é desconhecer, é assumir a 
ausência de controlo sobre a vida. Comum no espaço humanizado é lugar do incerto, casual, da 
inexistência de regras, ritos ou códigos de comportamento pré-estabelecidos.  

A exterioridade é a condição de um nós, de uma relação com os outros, que 
pertence inegavelmente ao humano e que faz a sua comunidade, o seu ser-social. 
Não é o espaço que é condição de possibilidade de um estar juntos, mas é o estar 
juntos que possibilita o espaço. 371 

Parece relevante assegurar que o arquitecto seja um profissional consciente da vulnerabilidade das 
opiniões e costumes, e do significado das regras, para que esse conhecimento faça dele um técnico 
desapegado, desinibido e de mente aberta – talvez um artista; um profissional somente corrompido pelo 
desejo de procurar fazer o melhor para cada situação, sempre nova e digna de estudo, por mais familiar 
que lhe pareça. Assim, esse arquitecto talvez estivesse pronto para desconstruir velhos paradigmas e 
atuais vícios – tão somente por estar atento e ser crítico. Para ele, os problemas seriam fonte incalculável 
de inspiração, por mais distúrbios e incómodos que provoquem. Seria consciente de que estabilizar nem 
sempre é sinónimo de maturidade, e que mudar nem sempre é sinal de pura rebeldia. 

“Learn the rules like a pro, so you can break them like na artist.”   Pablo Picasso
  
*

Na luta pelo espaço da inclusão e no desvendar do que este possa ser, se fez este trabalho, com 
argumentação e instrução escrita, ilustrada e fotográfica, na espectativa de ter sinalizado um modo de 

descontinuar as arquitecturas como cápsulas ou dispositivos de imunização. 

371 SLOTERDIJK, Peter, Esferas III, p.234 in “Os paraísos artisficiais de Studio Mumbai 2016”, Pedro Bismark
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