
textos para duas casas em construção

[volume um de dois]

dissertação de mestrado integrado em arquitectura

Casa  

SÃO FÉLIX





Dissertação de Mestrado Integrado 
em Arquitectura

Apresentada por Inês Beleza de Azevedo 
Orientada por Joaquim Moreno

Ano lectivo de 2016/2017



4 ___ 

Por decisão do autor, a presente dissertação 
não segue o novo Acordo Ortográfico.
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“... como o ofício de arquitecto deve 
ser exercido tendo em conta todos os 

saberes, pois a razão, devido à sua 
amplitude, não permite atingir a 

plenitude do conhecimento desejado, 
mas apenas um saber mediano das 

várias especialidades, peço, ó César, 
a tua compreensão e a daqueles que 
hão-de ler estes livros, de modo a eu 

vir a ser desculpado se algo do que 
é explicado estiver pouco de acordo 

com as regras da arte da gramática. 
Com efeito, não foi como sumo filósofo, 

nem como retórico eloquente, nem 
como gramático exercitado nos mais 

profundos meandros da arte, mas 
como arquitecto imbuído destes 

conhecimentos, que me esforcei por 
escrever estas coisas.”

  Vitrúvio (2009) Tratado de Arquitectura. Lisboa: IST Press,  pág. 36.
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“To explain - or, in French, to 
explicate, from the Latin explicare, 
to unfold, to develop - is to describe 
something, to discover its genesis, 
to note the relationship of things to 
each other, to seek to throw light 
upon them. To explain myself to you 
is also to explain my self to myself...”1

1. Stravinsky, Igor (1947) Poetics 
of Music in the form of six lessons, 
Cambridge: Harvard University 
Press, pág. 7.
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AbstractResumo

This dissertation celebrates the 
beginning of a cycle of learning that 
follows the academic course and that 
inserts us in the scope of the practice 
of project in real context.
The first approach to this new reality 
- a project for a house that carries 
restlessness, doubts and reflections 
with it - is revisited in order to think 
about the conflict that has been 
established between us, architects, 
and the unfolding of the creative 
process, when external factors such as 
the client or municipality instructions, 
are included in the problematic of the 
project and threat a stability that until 
then had been seen as undisturbable.
A narrative of texts, images and 
drawings is assembled that, taking 
this particular house as its case 
study, intuit about phenomena that is 
transversal to any type of construction. 
To give meaning to what has been 
done, so that one can come to do 
better. To look at the work done and 
create distance from it. 
The method is that of deviation: we 
move away from the project and then 
return to it. Along the way, we look 
at images (which can be figurative, 
literary...) that are used as metaphors. 
The problem is transferred from 
one field to another, connections are 
drawn between various disciplines, 
we are led by the enchantment of 
bringing together things that were not 
previously linked. Then, once all the 
experiences of the path traveled are 
united, one arrives home.
The result is a clearer understanding 
of the meaning, realities, problems, 
and possibilities of architectural 
design. And, because folded upon 
itself, this study could not fail to 
be, also, a construction of me, as an 
architect citizen.

Celebra-se com esta dissertação o 
começo de um ciclo de aprendizagem 
que sucede o percurso académico e 
que nos insere no âmbito da prática de 
projecto em contexto real.
A primeira aproximação a essa nova 
realidade – um projecto para uma 
casa que traz consigo inquietações, 
dúvidas e reflexões – é revisitado com 
o objectivo de pensar o conflito que se 
viu estabelecer entre nós, arquitectos, 
e o desenrolar do processo criativo, 
quando factores externos como os 
clientes ou as ordens camarárias são 
incluídos na problemática do projecto 
e ameaçam uma estabilidade que, até 
então, se tinha como imperturbável.
É montada uma narrativa de textos, 
imagens e desenhos que, tomando 
como caso de estudo esta casa, intuem 
sobre fenómenos transversais a 
qualquer tipo de construção.  Procura- 
-se dar sentido ao que se fez, para 
que se possa vir a fazer melhor. 
Olha-se para o trabalho feito e cria-se 
distância. 
O método é o do desvio: afastamo-nos 
do projecto para depois regressar 
a ele. Pelo caminho, atentamos em 
imagens (que podem ser figurativas, 
literárias...) que nos servem de 
metáforas. Transporta-se o problema 
de um campo para outro, desenham- 
-se correspondências entre várias 
disciplinas, deixamo-nos levar pelo 
encantamento de ligar coisas que 
antes não estavam ligadas.  Depois, 
unem-se todas as experiências do 
caminho percorrido e chega-se a casa.
O resultado é um melhor 
entendimento daquilo que é o 
significado,  as realidades,  os 
problemas e as possibilidades da 
prática da arquitectura. E, porque 
dobrado sobre si próprio, este estudo 
não poderia deixar de ser, também, 
uma construção de mim, enquanto 
cidadã-arquitecta.
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“Trust nothing to memory; for the 
memory becomes a fickle guardian 
when one interesting object is 
succeeded by another still more 
interesting.”2

Em 2015, fui convidada a desenvolver 
o projecto da Casa São Félix por dois 
conhecidos que, sabendo da condição 
de “quase-arquitecta” em que me 
encontro, decidiram dar-me uma 
oportunidade de trabalhar com todas 
as especificidades e condicionantes  
próprias de um contexto real.
Em colaboração com o Francisco, 
e supervisionados pela Arq.ª Sara 
Sá, desenhámos, ao longo de dois 
anos, o projecto para esta moradia 
unifamiliar em São Félix da Marinha – 
um processo que viria a demonstrar-se 
em tudo diferente do que até então 
tínhamos feito. 
Deste período ficam conversas, notas, 
desenhos, correspondência, catálogos, 
amostras, espaços, conferências, 
discussões, filmes, fotografias e livros  
– elementos que ilustram aquilo que 
foi o quotidiano desta etapa e que 
contribuíram para o desenvolvimento 
deste projecto.
Parto deles para escrever esta 
dissertação, que se assume como o 
espaço físico que criteriosamente os 
acolhe e os questiona. Como se de 
entradas de um caderno de campo 
se tratasse,  estes textos,  imagens 
e desenhos são o testemunho de 
um processo criativo que viu nesta 
dissertação uma oportunidade de 
se fixar, facilitando, deste modo, o 
estudo dos fenómenos que lhe estão 
associados.
“No escribimos para contar lo 
que sabemos, sino que narramos, 
escribimos para pensar sobre el 

2. Darwin, Charles (2010) Works 
of Charles Darwin, volume 3, New 
York: NYU Press, pág. 469.

proyecto, sobre la arquitectura... 
contamos para aprender lo que se 
está construyendo con el proceso de 
escritura, en el devenir del proceso, 
simultáneamente. Escribimos para 
aclararmos a nosotros mismos nuestras 
preguntas. También para construir las 
preguntas.”3

Assim, os temas que preenchem 
esta dissertação não são mais do 
que a exploração de pensamentos 
e inquietações do campo da 
arquitectura, que se envolvem 
directa ou indirectamente com o 
desenvolvimento do projecto da 
Casa São Félix, conformando-se 
segundo dois tipos de formato, a que 
correspondem dois volumes. 
Escritos à secretária durante a 
primeira paragem da viagem 
profissional que se iniciou com este 
projecto da Casa São Félix, os trinta e 
seis textos que compõem o primeiro 
volume tentam fazer sentido dos 
acontecimentos vividos a partir 
da construção de ideias sintéticas 
e desterritorializadas, que, pela 
sua incontornável incomplitude, 
multiplicam as possibilidades de se 
continuar a pensar. São uma sucessão 
de analogias, de explicações e de 
ligações curtas, autónomas e sumárias 
que, organizadas numa sequência 
pensada, informam sobre o decorrer 
do processo criativo.
Os temas abordados não se organizam 
do modo mais frequentemente 
aplicado na construção de uma 
dissertação: do geral para o 
particular. Antes, adoptámos um 

3. Valderrama, Luz (2004) La 
Construcción de la Mirada: Tres 
Distancias de la Modernidad, 
Sevilla: Universidad de Sevilla, 
p.15.

Nota introdutória
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tipo de paralelismo, um método de 
sincronização, o que significa que 
relacionámos princípios gerais da 
arquitectura com factos particulares 
do projecto da Casa São Félix, que 
constantemente se suportam uns aos 
outros.
Como se de uma linha oscilante 
desenhada se tratasse, linha esta que 
tem necessariamente um princípio e 
um fim por ser desenhada, os textos 
deste volume abordam temas que se 
vão afastando e aproximando do objecto 
de estudo – a Casa São Félix –,  de forma 
a explaná-lo, descrevê-lo, desvendar 
a sua génese, denotar as relações que 
estabelece, procurar deixar a claro as 
bases em que assenta.  
Num segundo volume, apresentam-se 
os desenhos rigorosos e detalhados do 
objecto de estudo, tal qual desenhos 
científicos que, com o máximo de 
exactidão, tentam traduzir fielmente 
as conclusões a que se chegou a 
partir das observações registadas em 
trabalho de campo. 
A razão mais imediata para a 
divisão da dissertação nestes dois 
volumes tem que ver com facilitar a 
possibilidade de uma leitura conjunta, 
na qual partes de um volume se 
clarificam com a análise do outro. 
Não obstante esta evidente virtude, a 
razão que preponderantemente ditou 
a divisão desta dissertação em dois 
volumes prende-se, sobretudo, com 
uma tentativa de tornar concordante o 
objecto e a forma da mesma. 
“Não há diferença entre aquilo de que 
um livro fala e o modo como ele está 
feito.”4

A existência de dois volumes põe em 
destaque o carácter antitético dos 
dois tipos de conteúdo que, apesar de 
serem ambos um conjunto de peças 
que contribuem para a leitura de um 

4. Deleuze, Gilles; Guatarri, Félix 
(2016) Rizoma, Lisboa: Sistema 
Solar, pág. 11.

todo, no primeiro volume as peças 
são sintéticas e abertas, inícios que 
procuram dar forma a ideias turvas, 
ao passo que o segundo tem em si o 
detalhe exaustivo de algo que já se 
encontra fechado e que materializa 
ideias cimentadas. O seu objectivo 
é a eliminação de qualquer tipo 
de dúvidas e prevenção de futuras 
reformulações.
É no diálogo entre estas duas 
realidades, entre estes dois volumes, 
que esta dissertação ganha peso. A sua 
estrutura e o seu formato pretendem 
ser uma referência directa à 
complexidade e pluralidade inerentes 
à acção projectual: uma oscilação 
contínua e hesitante entre realidades 
opostas que se procuram conciliar.
“Este termo, hesitante, parece-nos 
fundamental. Um avanço hesitante: 
eis um método; avançar não em linha 
recta, mas numa espécie de linha 
exaltada, que se entusiasma, que 
vai atrás de uma certa intensidade 
sentida.”5

À medida que avançava neste 
exercício de reflexão, esboços de 
uma outra construção, também ela 
de carácter doméstico, começaram a 
desenhar-se.
Uma segunda casa, de construção 
imaterial, é descrita nas entrelinhas 
dos textos e nos vazios das imagens.  
É a morada onde me estabeleço 
enquanto indivíduo, o ponto de 
referência que me permite orientar as 
decisões que conscientemente tomo 
como cidadã-arquitecta. Que permite 
a construção de um pensamento 
dogmático. Num movimento circular, 
ela é tanto consequência quanto causa 
da construção da Casa São Félix.
“Every formal process proceeds from a 
principle, and the study of this principle 
requires precisely what we call dogma. 

5. Tavares, Gonçalo M. (2013) 
Atlas do Corpo e da Imaginação, 
Alfragide: Editorial Caminho, 
pág. 26.
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In other words, the need that we feel to 
bring order out of chaos, to extricate 
the straight line of our operation 
from the tangle of possibilities and 
from the indecision of vague thoughts, 
presupposes the necessity of some sort 
of dogmatism.”6

É a sua construção que dá sentido a 
esta dissertação. 
Esta investigação é, portanto, também 
uma aproximação progressiva de 
mim, através da reflexão sobre os 
fenómenos decorrentes do processo 
da construção da Casa São Félix. 
“O meu intento jamais foi para além 
de procurar reformar o meu próprio 
pensamento, e de construir sobre um 
assento que é totalmente meu.”7

“To explain myself to you is also to 
explain myself to myself and to be 
obliged to clear up matters that are 
distorted or betrayed by the ignorance 
and malevolence that one always finds 
united by some mysterious bond in 
most of the judgments that are passed 
upon the arts.”8

São, portanto, duas casas que se 
encontram em construção. 
Tanto os textos – resultados de uma 
racionalidade distendida9 – como os 
desenhos do projecto de execução da 
Casa São Félix – sistema que se quer 
fechado e absoluto – ilustram estes 
dois processos de criação. 
Apesar  de serem formulações teóricas 
cuja finalidade é sempre o alcançar de 
uma verdade, ao serem aqui expostas, 
imediatamente se submetem à crítica, 
transformando-se numa opinião entre 
muitas, rejeitando, deste modo, os 
conceitos de verdades inquestionáveis   
e explicações únicas. Antes, reduzem- 
-se humildemente a objectos de 
discussão.  

6. Stravinsky, Igor (1947) Poetics 
of Music in the form of six lessons, 
Cambridge: Harvard University 
Press, pág. 5.

7. Descartes, René (2010) O 
Discurso do Método, Lisboa: Babel, 
pág. 27.

8. Stravinsky, Igor (1947) Poetics 
of Music in the form of six lessons, 
Cambridge: Harvard University 
Press, pág. 7.

9. Jiménez, José (1997) A Vida 
como Acaso, Lisboa: Vega, pág. 
168.

“O valor deste trabalho, se o tiver, 
consistirá em duas partes. A primeira 
é que nele se exprimem pensamentos 
e este valor será tanto maior quanto 
melhor os pensamentos forem 
expressos. Quanto mais se acertar na 
cabeça do prego. Estou consciente 
de ter ficado muito aquém das 
possibilidades. E isto apenas porque 
os meus poderes para a realização do 
trabalho são escassos. Possam outros 
aparecer e fazer melhor. (...) Por outro 
lado, a verdade dos pensamentos 
aqui comunicados parece-me a mim 
intocável e definitiva. (...) E se nisso não 
estou enganado, então a segunda parte 
do valor deste trabalho consiste em 
que ele mostra quão pouco se consegue 
com a solução destes problemas.”10

10. Descartes, René (2010) O 
Discurso do Método, Lisboa: Babel, 
pág. 27.
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Realidade, imaginação 
(método para não ficar 

louco) 

Tavares, Gonçalo M.(2011) 
O senhor Swedenborg 
e as investigações 

geométricas,  
Alfragide: Editorial Caminho  

pág. 27 a 29.
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Capa e Contra-capa do caderno 
vermelho de Charles Darwin
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Os cadernos de Charles Darwin

Em 1831, Charles Darwin, de apenas 
22 anos, iniciou a viagem que lhe viria 
a permitir dar corpo à investigação 
a que dedicou o resto da sua vida, a 
Teoria da Evolução das Espécies.
A bordo do HMS Beagle, viajou   
durante quatro anos e nove meses,  
registando todas as suas observações, 
notas de leitura e hipóteses sobre 
geologia e história natural, bem como 
pessoas, lugares e acontecimentos.
Entre cadernos de campo, cujas 
entradas fazia sob forma de frases 
soltas e rápidas, indiciadoras de 
pensamentos sobre o assunto 
observado no campo, e cadernos de 
leitura e diários, nos quais lançava as 
suas teorias, conjecturas e hipóteses 
em texto corrido e bem estruturado, 
ao todo, foram 24 cadernos.
“The little note-books are shorthand 
notes – the skeleton structure for his 
memory to work on. (...) In the Diary 
this is further enlarged.11

Entre Maio de 1836 e Julho de 1837, 
Darwin usa um Caderno Vermelho 
que subverte o formato que até aí se 
impôs para organizar os seus escritos. 
Aqui, não encontramos a separação 
entre caderno de campo e diário. 
Encontramos tanto observações 
feitas em campo como textos de 
desenvolvimento de hipóteses.  Esta 
dualidade espelha as condições em 
que cada parte do caderno foi escrita: 
a primeira ainda durante a viagem, 
e a segunda logo após esta, já em 
Inglaterra.
“In appearance the first part of the 
Red Notebook resembles Darwin’s field 
notebooks from the voyage, the second 
part the majority of notebooks kept 
after the voyage.”12

11. Barlow, Nora (1945) Charles 
Darwin and the voyage of the 
Beagle, London: Pilot Press Ltd, 
pág. 154.

12. Herbert, Sandra (1980) The 
Red Notebook of Charles Darwin, 
London: British Museum (Natural 
History), pág. 6.

É na página 130 deste caderno, que 
corresponde à parte escrita já em 
Inglaterra, em Março de 1836, que 
Darwin escreve pela primeira vez 
sobre a possibilidade de uma espécie 
transmutar-se noutra.13 

Apenas em 1859, A Origem das 
Espécies é publicado, 28 anos após 
o início da sua viagem a bordo do 
Beagle.
“On this last point it should be stated 
that while Darwin’s observations 
during the Beagle voyage were 
fundamental to his work on evolution, 
his notes from the voyage do not reveal 
him to have been an evolutionist. 
He was at stage of asking basic 
questions.”14

Sirvo-me de Darwin e do seu método 
de  trabalho, das suas observações e 
seus cadernos, para pensar a forma e 
conteúdo deste exercício.
Faço dele modelo que tomo 
como referência para pensar o 
desenvolvimento do meu processo 
criativo, comparando a cronologia 
dos acontecimentos da sua vida com a 
minha própria cronologia.
Não obstante, creio que o seu maior 
contributo no desenvolvimento desta 
dissertação foi, sobretudo, o de ter 
em mim um efeito simultaneamente 
motivador e tranquilizador, 
permitindo-me atingir e manter o 
estado de espírito necessário a quem 
se propõe a observar e a pensar. 

13. Herbert, Sandra (1980) The 
Red Notebook of Charles Darwin, 
London : British Museum (Natural 
History), pág. 7.

14. Herbert, Sandra (1980) The 
Red Notebook of Charles Darwin, 
London: British Museum (Natural 
History), pág. 7.

[01]
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Visual Score, 
por John Cage
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John Cage: partituras visuais

Ouvindo-se a música de John Cage, 
aparentemente anárquica ou caótica, 
facilmente somos levados a crer 
na ausência de uma estrutura ou 
disciplina reguladora do seu processo 
criativo.
Aparentemente, é um processo 
aleatório, sem método ou propósito. 
No entanto, “o caos é uma ordem por 
decifrar”. 15

J. Cage parte de uma estrutura básica, 
à qual vai adicionando operações 
de improviso, dando espaço para a 
livre interpretação. A fuga às normas 
da composição/escrita indica não 
uma renúncia da forma, mas, sim do 
formato. Não uma renúncia à música, 
mas sim a como lemos, e vemos, a 
música.
Ele refere não estar interessado em 
fazer um “objecto musical”, mas sim, 
em demonstrar um processo.16 Ou 
seja, o ênfase do seu trabalho não está 
na peça como um fim em si mesmo. 
O seu trabalho é a demonstração do  
processo, do meio que permite chegar 
a resultados continuamente diferentes 
do anterior.
Incluindo os sons do quotidiano nas 
suas peças, J. Cage inclui o dia-a-dia 
na concepção de arte. Pela inclusão do 
acaso, remove o ego do compositor do 
acto de composição.
“Those involved with the composition 
of experimental music find ways and 
means to remove themselves from the 
activities of the sounds they make. 
Some employ chance operations, (...) 
Or, analogous to the Rorschach test 
of psychology, the interpretation of 
imperfections in the paper upon which 
one is writing may provide a music free 
from one’s memory and imagination.” 17

15. Saramago, José (2002) O 
Homem Duplicado, Lisboa: Editorial 
Caminho, pág. 10.

16. Cage, John; Kirby, Michael; 
Schechner, Richard (1965) “An 
Interview with John Cage”, The 
Tulane Drama Review (Vol. 10, No. 
2, Winter), pp. 50-72.

17. Cage, John (1961) Silence, 
Connecticut: Wesleyan University 
Press, pág. 10.

Assim, a arte como que imita a 
natureza na maneira como opera. 
Desistindo da escolha, intenção, 
gostos, em favor de um sistema que 
permita um campo de experimentação 
muitíssimo mais vasto no processo 
para a composição musical final. 
Também neste trabalho se 
procura reinterpretar  o formato 
normalmente associado a uma 
dissertação de projecto. Explora-se a 
multiplicidade de referências, directas 
e indirectas, que contribuíram para 
o desenvolvimento do projecto. 
Referências estas que, numa 
aleatoriedade aparente de temas, 
áreas de estudo e temporalidades, 
pretendem tirar partido dos assuntos  
que se foram cruzando no quotiadiano 
para pensar a arquitectura. 
A reinvenção do formato das 
partituras de J. Cage permite que 
elas comuniquem algo mais do que a 
escrita da peça musical que comunica 
liberdade, ou seja, uma exploração das 
fronteiras da liberdade. Neste caso, ele 
explora as fronteiras da comunicação 
da música.
“My intention has been, often, to say 
what I had to say in a way that would 
exemplify it; that would, conceivably, 
permit the listener to experience what 
I had to say rather than just hear 
about it. This means that, being as I 
am engaged in a variety of activities, I 
attempt to introduce into each one of 
them aspects conventionally limited to 
one or more of the others.”18

A estranheza que as partituras visuais 
causam fixa-nos o olhar e exige-nos 
raciocínio. Exige-nos crítica. 

18. Cage, John (1961) Silence, 
Connecticut: Wesleyan University 
Press, pág. ix.

[02]
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Jogo de basquetebol no Pavilhão Galamba Marques  
SC Vasco da Gama - Ginásio Clube Figueirense
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Jogar com as resistências

Oferecer resistência é tentar impedir 
o movimento.  É criar barreiras que 
desacelerem a acção.  
Para as transpor exige-se um 
plano, táctica e técnica – exige-se 
pensamento que delineie as acções.
O processo criativo é como um 
qualquer jogo.  Joguemos, por exemplo 
basquetebol: há um objectivo – 
marcar pontos encestando a bola, há 
resistências ao movimento que são 
fixas, e outras que são móveis, isto é,  
há os limites do campo e as regras do 
jogo, que são fixas, e há os adversários, 
que são móveis.
Só vale a pena desta maneira: com 
um objectivo claro, jogando dentro 
dos limites estabelecidos e com 
adversários competitivos. Caso 
contrário, ninguém se motivaria para 
jogar.
Tanto nas ciências como nas artes, 
o jogo repete-se, mas desta vez 
o campo é o real e as regras a 
natureza. Isto é, o estabelecido, 
o fixo. Aquilo que é móvel são as 
fronteiras do conhecimento; é o que 
se pode estudar, explorar e superar. 
E tal como num jogo de basquetebol, 
isto exige acção, prática regulada 
pela imaginação, criatividade e 
competência técnica.
“O artista, tal como o cientista, é um 
combatente na guerra contra o caos, e a 
sua presença é requerida algures perto 
da linha da frente. (...)  
Arte não é arte se não actuar nas 
fronteiras do conhecimento ou à frente 
dessas fronteiras, na essência do caos 
(...)”19

19. Moore, Charles (1965) 
“Architecture—Art and 
Science”, Journal of Architectural 
Education,Vol.19, No 4, Jun., 
pág. 55

Em todos os jogos, e no desporto em 
geral, há objectivos subjacentes, quer 
sejam eles potenciar o convívio entre 
os colegas, fazer exercício físico ou 
entreter os jogadores e plateias. Estes 
são os objectivos fundamentais que 
regulam a acção. São a essência do 
jogo, o seu verdadeiro propósito.
Também na arquitectura, que é 
tanto arte como ciência, deverá 
perceber-se qual é o seu propósito 
essencial. Superar as resistências e 
marcar pontos é atingir objectivos 
de curto prazo, concretos. É encarar 
o adversário e fazer uma finta. No 
entanto, estes deverão ser vistos 
como pequenos passos rumo ao 
objectivo último, que é, na sua essência, 
metafísico e existencial.  
 
 Concordando com Charles Moore, 
“Isto parece querer indicar que, antes 
de procurarmos produzir artistas, 
devemos tentar descobrir onde estão 
as  fronteiras do conhecimento”20, 
fazendo distinção entre as que são 
fixas e as que são móveis, de maneira 
a clarificar o jogo que nos propomos 
jogar. 
Sem termos consciência das barreiras 
móveis e fixas, a arte de construir  
torna-se apenas utilitária e estética, 
perdendo-se assim parte do seu 
conteúdo original – a mediação entre 
o homem, o domínio da cultura e a 
mente humana.21

“The timeless and explicit task of 
architecture has curiously turned 
into an unconscious and personal 
aspiration of the dedicated architect, 
instead of being part of the explicit 
cultural commission.”22

20. Moore, Charles (1965) 
“Architecture—Art and 
Science”, Journal of Architectural 
Education,Vol.19, No 4, Jun., 
pág. 55.

21. Pallasmaa, Juhani (2012) “In 
Search of Meaning”, 2G - Pezo 
Von Ellrichshausen, No. 61, April, 
pág. 5.

22. Pallasmaa, Juhani (2012) “In 
Search of Meaning”, 2G - Pezo 
Von Ellrichshausen, No. 61, April, 
pág. 5..

[03]
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Os tempos hipermodernos

“Os efeitos induzidos pela nova ordem 
do tempo extrapolam em muito o 
universo do trabalho; eles concretizam- 
-se na relação com o quotidiano, com 
o eu e com os outros. (...) Quanto mais 
depressa se vai, menos tempo se tem. 
A modernidade construiu-se em torno 
da crítica à exploração do tempo de 
trabalho; já a época hipermoderna é 
contemporânea da sensação de que o 
tempo se rarefaz.”23

Vivemos num tempo acelerado.
As novas tecnologias, os novos 
critérios de produtividade, a 
sociedade-moda, o consumismo, o 
imediatismo que esta nos exige e 
como estas condições se repercutem 
na aceleração da vida social, na 
superficialidade das relações humanas 
e na afirmação de temporalidades 
heterogéneas (tempo livre, consumo, 
férias, saúde, educação, horários de 
trabalho variáveis, aposentação) são 
alguns dos temas abordados por Gilles 
Lipovetsky no seu livro Os Tempos 
Hipermodernos.
“Sempre mais exigências de resultados 
a curto prazo, fazer mais no menor 
tempo possível, agir sem demora: a 
corrida da competição faz aprimorar 
o urgente à custa do importante, a 
acção imediata à custa da reflexão, o 
acessório à custa do essencial.”24

Esta intensificação hiperbólica 
das premissas crono-reflexivas 
do moderno, juntamente com 
a instauração de um clima de 
instabilidade e constante mudança 
que se verifica tanto a nível 
profissional (precarização dos 
contratos de trabalho, a instauração 
do freelancer, trabalhos a distância)   
como a nível pessoal (cada vez mais 
divórcios, famílias em que pelo menos 
um membro trabalha no estrangeiro, 

23. Lipovetsky, Gilles; Charles, 
Sebastien (2004) Os tempos 
modernos, São Paulo: Barcarola, 
pág.77.

24. Lipovetsky, Gilles; Charles, 
Sebastien (2004) Os tempos 
modernos, São Paulo: Barcarola, 
pág.77.

mudanças sucessivas de domicílio), 
reflectem-se em alterações profundas 
também no panorama doméstico.
Os avanços tecnológicos, as TIC, 
facilitam o cumprimento de tarefas a 
distância e tornam-no cada vez mais 
frequente. Isto significa também que, 
cada vez mais, tarefas que não dizem 
respeito ao campo do doméstico 
invadem esse espaço e minam o 
tempo que devia estar destinado 
unicamente à família.
Somos, como refere François 
Ascher, uma “choice-oriented 
society”, uma sociedade orientada 
pela possibilidade de escolha, 
premissa esta que se reflecte num 
maior controlo do espaço-tempo – 
aumentamos exponencialmente as 
nossas possibilidades de usos dos 
espaços e temos a facilidade de nos 
sincronizar e dessincronizar dos 
ritmos comuns aos grupos a que 
pertencemos. 
Em Inglaterra, no ano de 2014, a 
cama tomou o lugar do sofá como 
peça de mobiliário mais utilizada da 
casa.25 Isto significa que as pessoas 
passam mais tempo no quarto do que 
na sala e que, no quarto, ao usarmos 
o telemóvel, tablet ou computador 
quando estamos na cama, nos cinco 
minutos que antecedem o deitar e 
nos cinco minutos que antecedem 
o acordar, estamos a socializar, a 
ver entretenimento ou mesmo a 
trabalhar num espaço anteriormente 
monofuncional. Na adaptação 
a estas mudanças, os espaços 
tendem a tornar-se cada vez mais 
multifuncionais ou híbridos – veja-se 
o exemplo das salas que incorporam 
a cozinha, ou dos escritórios que 
desaparecem para um portátil ocupar 
o lugar na mesa de jantar, ou das caves 
que se transformam em escritórios. 

25. Self, Jack - transcrito de vídeo 
da conferência “Architecture 
Symposium”, que decorreu a 
26 de Janeiro de 2017 sob a 
organização da Liverpool John 
Moores University. Disponível em: 
https://www.youtube.com/
watch?v=79iOQEW3-e0

[04]
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Pelo facto de as opções para qualquer 
tipo de acção que nos proponhamos 
executar serem cada vez mais, 
estamos, hoje em dia, constantemente 
sujeitos à necessidade de escolha: 
o que comer, com quem estar, o que 
fazer, como usar. Proporcionalmente 
ao aumento das possibilidades, está o 
aumento da indecisão e a urgência da 
tomada de decisões. 
“Choice is an everyday compulsion 
that is characteristic of life in modern 
societies. What we do is less and less 
routine or dictated by tradition.”26

Numa sociedade em que o futuro se 
apresenta incerto e em que se verifica 
um crescente desenraizamento 
das tradições e rotinas em prol da 
globalização e um desacreditamento 
na acção política,  a família parece-me 
ser, mais do que nunca, a estabilidade, 
o ponto de abrigo. 
“É das coisas de que gosto em Portugal, 
e agora falo na cultura familiar, é 
precisamente que se conserva ainda 
este traço mediterrânico ou africano 
da permanência da família alargada. 
Os suecos e nova-iorquinos também 
hão-de ter tios-avós e primos em 
segundo grau, mas não praticam. Nós 
ainda temos esse traço aparentemente 
anacrónico mas que acho que é o bom 
futuro.”27

Na mediação entre estas realidades 
paradoxais, o desenho do espaço 
doméstico é de importância 
fulcral, devendo reagir a todos 
estes fenómenos sociais de forma 
consciente e actuar na essência do 
problema. Entre todos os grupos 
sociais a que hoje pertencemos, e nos 
quais no vamos movendo e formando 
a nossa teia de relações sociais – o 
hipertexto de que Ascher nos fala 
– família é o grupo que representa 
a permanência, a estabilidade. 

26. Ascher, François (2007) 
“Multimobility, Multispeed Cities: 
a challenge for architects, town 
planners, and politicians”, The 
Future Metropolitan Landscape 
Journal, Issue: Places, 19 (1), 
College of Environmental Design, 
Berkeley, pág.37.

27. Pinheiro, Paula Moura (2017) 
“Paula Moura Pinheiro. Os 
portugueses são maravilhosamente 
permeáveis aos outros”. Jornal 
I, 24 de Abril. Disponível em: 
https://ionline.sapo.pt/
artigo/559816/paula-moura-
pinheiro-os-portugueses-sao-
maravilhosamente-permeaveis-aos-
outros-?seccao=Portugal_i 

Representa também a ausência da 
escolha, pois a família não pode ser 
alvo de selecção, está decidida a priori.

“ – Entra-se por qualquer lado e é 
sempre igual. É esta a casa de férias 
que eu quero – dizia o senhor Valéry.
– Evitarei perder-me em 
compartimentos – dizia. Só existirão 
portas. É que só consigo repousar 
se não tiver que decidir nada, e para 
que isso aconteça é indispensável não 
existirem opções. Parece-me lógico.
– É um sonho que tenho, esta casa - 
murmurava o senhor Valéry. – Seriam 
as férias perfeitas.”28

Não pretendo com isto dizer que o 
desenho de uma casa tem o poder 
de desacelerar o tempo. Seria 
ilusório, e extremamente ingénuo, 
pensar que sim. Creio, contudo, 
que a arquitectura, enquadrando o 
quotidiano, tem o poder de sugerir 
um formato para a vida social, e 
que decisões que nos parecem 
muitas vezes insignificantes podem 
contribuir para a alteração das 
dinâmicas sociais.
Estar consciente disto parece-me ser 
o primeiro passo no reconhecimento 
de que, antes de modelar materiais 
e formas, a nossa prática deverá ter 
como propósito contribuir para a 
modelação  da acção humana.
“... I think one of the reasons my parents 
divorced – and I’m really not joking 
about this – is that we had a circular 
dining table...”29

28. Tavares, Gonçalo M. (2011) O 
senhor Valéry e a lógica, Alfragide: 
Caminho, pág. 28.

29. Self, Jack - transcrito 
de vídeo da conferência 
dada no Schweizerisches 
Architekturmuseum, em Basileia, 
em 2016. Vídeo disponível em: 
https://www.youtube.com/
watch?v=FlqEifJfybg
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“He is incredibly rigorous. Poetry and meaning are where you find 
them. Nauman shows us you don’t have to search out the exotic. In 
fact, its often better if you don’t.”30

30. Higgins, Charlotte (2004) “Sound 
of surprise, with no risk of playing 
to the gallery”, The Guardian, 
Saturday 9 October. 
Disponível em: https://www.
theguardian.com/uk/2004/
oct/09/arts.artsnews

Nauman, Bruce - Violent Incident, 1986
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Duas casas

1.ª
Quase sempre na cozinha, com 
o televisor ligado para se ouvir 
conversar, jantamos. Lava-se a loiça, 
sacode-se a toalha e depois há duas 
opções.
Há duas salas de estar.
A sala de baixo tem sofás confortáveis 
que convidam à posição horizontal, 
um centro de mesa, o recuperador de 
calor, um piano, um televisor de boas 
dimensões, uma mesa de jogo, luzes 
pontuais e amarelas. 
A sala de cima é o sótão, com o tecto 
inclinado, a lareira, as zonas de 
estudo, o televisor e a PlayStation.
Um quer ver a série X, outro vai fazer 
um jogo. Pode ser que mais um se 
junte ao jogo ou à série, ou até fique na 
cozinha a acabar de ver o Telejornal, 
ou até esteja cansado e antecipe o 
descanso.
Cada um escolheu o que quis fazer e 
depois cada um vai para o seu quarto 
sonhar com o que fez.

2.ª
Todos os domingos chegamos a casa à 
hora do almoço, a cadela faz-nos festa 
e pomos a mesa.
Sentamo-nos, comemos a ver um filme 
ou o ciclismo. Tomamos o café. Vêem-se 
as revistas, fala-se sobre básquete ou 
cavalos.
Não há sala de estar.
Às vezes há jogo, o que apressa a saída. 
Quando não há, haverá outra coisa. 

“What’s really interesting about 
architecture is things are both 
metaphorically  and literally true at the 
same time.

So, for example, the head of the table 
is both metaphorically the head of the 
household, the kind of ruler of the roost, 
but also, you know, literally the head of 
the table. And I think one of the reasons 
my parents divorced, and I’m really 
not joking about this, is that we have a 
circular dining table.

(...)

... this is the power of architecture; 
through very very small, often 
apparently insignificant gestures, you 
can have colossal impact on social 
power relations...”31

___

“Tenho de vos responder às perguntas 
que me dizem respeito? Escutai, 
não vou responder sobre as coisas 
mais subjectivas, ainda que a minha 
subjectividade tenha vontade de o 
fazer. Mas, mesmo assim, talvez seja 
preciso que exprima a consciência de 
existir pessoalmente na minha obra. 
Quero dizer com isto que me diferencio 
daqueles que se dissimulam por detrás 
da aparente objectividade das suas 
ideias, como se a verdade anónima 
falasse pela sua caneta. 
Ser autor é assumir as suas ideias para 
o melhor e para o pior. Sou um autor 
que, cada vez mais, se autodesigna 
e esta exibição comporta também 
humildade. Dou a minha dimensão 
subjectiva, coloco-a à discussão, dando 
ao leitor a possibilidade de detectar e 
de controlar a minha subjectividade.”32

31. Self, Jack - transcrito 
de vídeo da conferência 
dada no Schweizerisches 
Architekturmuseum, em Basileia, 
em 2016. Vídeo disponível em: 
https://www.youtube.com/
watch?v=FlqEifJfybg

32. Morin, Edgar (2008) Introdução 
ao pensamento complexo, Lisboa: 
Instituto Piaget, pág. 168.

[05]



26 ___ 

“I’m only interested in an art which can change the ideology of society. [..] Art which 
is only committed to aesthetic values is incomplete”  
(New School Online University 1997)

Abramovic, Marina - “The house with the ocean view”, 2002 
Sean Kelly Gallery
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Marina Abramovic: “The house with the ocean view”

Na Galeria Sean Kelly, em Nova 
Iorque, M. Abramovic habita um 
espaço construído com três unidades 
suspensas, desligadas por três 
escadas, do espaço do público. 
Este espaço, ao qual M. Abramovic 
chama Casa, é palco das acções 
primordiais do homem:  à direita 
Marina dorme, ao centro pensa e bebe, 
à esquerda urina e lava-se. 
Durante 12 dias, o público observa a 
existência de Marina em silêncio.  
Existe uma vontade de alheamento do 
mundo exterior, de uma rejeição dos 
hiperestímulos e ritmos acelerados 
da nossa era conseguida pela prática 
de rotinas ascéticas. Não são, no 
entanto,  as rotinas austeras, as 
regras auto-impostas, a exposição 
total da intimidade da artista ou a 
essencialidade do espaço doméstico 
representado que perturba James 
Westcott:

“As she turns and walks toward me, 
I can’t help smiling and waving at 
her. She walks over to me and stops 
dead, staring at me. (...) I wish she 
would smile back at me – some sort 
of acknowledgment that she feels 
something. I mouth the word ‘smile’.  
(...) Later, she fixes eyes with someone 
else ...”33

O que o perturba é o facto de Marina 
Abramovic, ainda que reconhecendo 
a  sua presença naquele espaço, 
não reagir aos seus estímulos, não 
interagir. Por ausência, M. Abramovic 
põe a claro uma outra dimensão 
elementar do ser humano: o convívio.
“Marina, you look so sad. Dehumanized. 
Why do you need to purify yourself? 
Utterly pure, methodical, you are a 
machine, not human.”34

Esta “casa”, que cumpre a sua função 
primordial de proteger  Marina 

33. Westcott, James (2003) Marina 
Abramovic’s “The House with the 
Ocean View”: The View of the 
House from Some Drops in the 
Ocean, TDR (1988-) Vol. 47, No. 
3, Autumn, pp. 129-136

34. ibidem

das agressões do exterior, pela 
sua incapacidade de acolher as 
relações interpessoais, é igualmente 
responsável pela morte do ser 
humano entanto tal.
Numa era caracterizada pelo aumento 
da voltagem da lógica da brevidade, 
temos que ser cada vez mais rápidos 
e eficazes, inteligentes e pró-activos.  
Temos que saber conciliar a vida 
profissional com a pessoal. Temos 
de fazer mais em menos tempo. Mais 
ainda, temos que nos ir actualizando, 
ser cada vez mais em menos tempo. 
Temos de ser empreendedores. 
Temos que saber superar o medo de 
um futuro precário, das doenças, do 
terrorismo, dos governos de  
extrema-direita. 
Temos que ser máquinas.

Esta performance, porque é 
desenvolvida num espaço que se quer 
representação da casa, deixa a claro a 
importância que o espaço doméstico 
tem na resposta às necessidades 
básicas do ser humano, especialmente 
na importância que este tem em 
garantir  que haja condições para 
que se criem relações humanas de 
proximidade, para que não sejamos 
todos estranhos, para nos vermos, 
para reconhecermos a presença do 
outro. Cada vez mais difíceis de se 
cultivar, por exigirem muito tempo 
e atenção, este tipo de relações não 
se cria a distância. São, no entanto, 
condição necessária para que não nos 
deixemos levar pela aceleração dos 
tempos e nos tornemos inumanos. 

“If I can actually by just being there (...) 
change the feeling of time in the space 
so that anybody from the public can 
come and feel the same and just forget 
about the time then my function is 
absolutly fulfilled.”35

35. Abramovic, Marina - transcrição 
realizada a apartir do vídeo 
Marina Abramovic on The 
House With the Ocean View 
(2002), min. 1.39. Vídeo 
disponível em: https://mai.art/
about-page-video/2014/4/1/
the-house-with-the-ocean-view-2002
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There’s a bonding formed in this room and it is going to last quite a long time.”36

“You know, in the modern society always there’s separation between the family members.

Interior da casa de Yui e Takaharu Tezuka

36. Takaharu, Tezuka - transcrição 
realizada a partir  do vídeo “In 
Residence: Yui and Takaharu 
Tezuka”. Vídeo disponível 
em: https://www.nowness.
com/series/in-residence/
yui-takaharu-tezuka
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Uma casa dentro de uma casa 

A casa de Yui e Takaharu Tezuka foi 
construída quando a filha do casal 
nasceu.
Tendo consciência da separação do 
núcleo familiar inerente às famílias 
contemporâneas, esta é uma casa que 
quer tornar permanentes os laços 
familiares ali criados. 
“We’d like to design a house capable of 
carrying memories.” 37

É uma casa para criar uma estrutura 
sólida, de uma base moral, que 
permita aos elementos da família gerir 
os obstáculos da vida futura.
“This is a place to raise children.  
It’s a nest, not a design.”38

Por repetição se cimentam memórias. 
Assim, esta é uma casa que força 
o contacto, o convívio constante e 
repetido.  
Tão sistemáticas são as (inter)acções 
que a memória delas, e do que elas 
representam, se tornam permanentes. 
À volta da longa mesa. 
“Everything happens around this 
table.”39

As pessoas cruzam-se e vêem-se 
e ouvem-se e falam e cruzam-se e 
aprendem e erram e crescem.
É um espaço único, de carácter 
eminentemente gregário, “para se 
aprender a comunicar e cuidar uns 
dos outros”40, mas também para se 
aprender a ser  singular, independente 
e autónomo.
“My son is 11 years old. 
That’s the time we have to separate the 
rooms for each member. So that’s the 
first step of separation.”41

37. Takaharu, Tezuka - transcrição 
realizada a partir  do vídeo “In 
Residence: Yui and Takaharu 
Tezuka”. Vídeo disponível 
em: https://www.nowness.
com/series/in-residence/
yui-takaharu-tezuka

38. ibidem

39. ibidem

40. ibidem (tradução livre)

41. ibidem

As crianças, agora na pré-adolescência, 
começam gradualmente a desvincular-
-se dos progenitores e a identificar-se 
com os seus pares.
Exige-se também da casa a capacidade 
de gerar memórias individuais para o 
correcto desenvolvimento do “eu” dos 
seus membros.42

O espaço reservado ao quarto é 
dividido em três. 
“But still, it’s home.”43

A casa é uma casa dentro de uma casa. 
É matéria que contém memórias e que 
transformam o espaço num lar.
A casa de família extravasa a 
fisicalidade da própria casa. Ela é 
a base estrutural do indivíduo. São 
momentos, colectivos e individuais, 
transformados em lembranças que 
delineiam a conduta. 
“Uma casa é as ruínas de uma casa.”44

“Como se desenha uma casa”45

As ruínas são as directrizes. Há 
depois que escolher o que lembrar e 
o que esquecer. Com algum grau de 
abstracção e sem um plano rigoroso, 
misturar todas as moradas.
“Pois nada  
surge com a sua própria forma.”46

A forma é, no final, mera ferramenta.  
Ferramenta esta que opera sobre as 
lembranças do passado, misturando- 
-as com o presente e projectando um 
futuro.

“Of course we can design a clean house
But a house is not just about style. 
The living style changes.”47 

42. Relativamente à questão das 
várias figuras de vinculação, Moura 
(2005) destaca um fenómeno 
que ocorre nesta etapa da vida 
“(…) os jovens vivem uma 
dualidade relacional com os pais, 
por um lado, continuam a procurar 
o apoio parental e desejam que o 
investimento e disponibilidade dos 
pais se mantenha, e por outro, 
pretendem libertar-se da sua alçada 
e vigilância” (p. 41).

43. Takaharu, Tezuka - transcrição 
realizada a partir  do vídeo “In 
Residence: Yui and Takaharu 
Tezuka”. Vídeo disponível 
em: https://www.nowness.
com/series/in-residence/
yui-takaharu-tezuka

44. Pina, António (2012) Como se 
desenha uma casa, Porto: Assírio e 
Alvim, pág. 9.

45. ibidem

46. Celan, Paul (2006) Papoila e 
Memória, Sete Rosas Mais Tarde, 
Lisboa: Cotovia.

47. Takaharu, Tezuka - transcrição 
realizada a partir  do vídeo “In 
Residence: Yui and Takaharu 
Tezuka”. Vídeo disponível 
em: https://www.nowness.
com/series/in-residence/
yui-takaharu-tezuka

[07]
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esquissos iniciais.
Fevereiro de 2015
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Primeiros esquissos

Os primeiros esquissos apresentam-se 
como plantas altamente simplificadas. 

São os primeiros esforços de, 
formalmente, traduzir e comunicar o 
sistema de premissas que está na base 
do projecto.

Surgiram antes do terreno.

Foram quadrados porque tinham de 
ter forma.  São a forma de uma coisa 
informe, por isso são quadrados. 

“I use the square to begin my solutions 
because the square is a non-choice, 
really. In the course of development, 
I search for the forces that would 
disprove the square.”48

São quadrados porque correspondem 
a uma ideia de casa específica, que 
ainda não foi deformada.

São quadrados mas também 
podiam ser círculos, porque ambos 
são universais e têm um centro 
discernível.

“You know, a square is a square 
whether we are here, whether we are in 
Japan, or whether we are in Africa; and 
simplicity is somehow understood by 
everyone.”49

São quadrados de uma determinada 
dimensão. Mas não importam as suas 
medidas ou metros quadrados. 

48. Louis Kahn, citado em McCarter, 
Robert (2005) Louis I Kahn, 
London: Phaidon Press Limited, 
pág. 237.

49. Silvestrin, Claudio - transcrição 
realizada a partir  do vídeo 
“In Residence: Claudio 
Silvestrin”. Vídeo disponível 
em: https://www.nowness.
com/series/in-residence/
in-residence-claudio-silvestrin

Mas há coisas que importam: 
importa que o que está representado 
no centro da proposta é de 
importância fundamental e que 
os espaços circundantes são mais 
pequenos, por mais pequena ser a 
sua importância. Importa que estes 
espaços pequenos se abram para 
o centro. Importa a inexistência de 
corredores ou de espaços pequenos 
comunicantes.

São planos de relações espaciais, ou 
seja, de movimentos no espaço, de 
cruzamentos de indivíduos no espaço, 
de um “particular temperamento para 
com os outros”50.
“Looking at the plan as a picture of 
social relationships”51

O mais importante é que, apesar de 
todas as razões para serem quadrados, 
dificilmente o seriam. Mas, em boa 
verdade, podem ser outra coisa 
qualquer. O que não podem é ser outra 
coisa senão o que verdadeiramente 
são. 

“To judge an architect one needs only 
look at his ground-plan. He is master 
there, or never. (...) Because before the 
plan it is a concept in some creative 
mind.”52 

50. Evans, Robin (1997) Translations 
from Drawing to Building and 
other essays,  London: AA files. 
Tradução livre.

51. Louis Kahn, citado em McCarter, 
Robert (2005) Louis I Kahn, 
London: Phaidon Press Limited, 
pág. 224.

52. Wright, Frank Lloyd (1928) “In 
the Cause of Architecture: The Logic 
of the Plan”, Architectural Record, 
January, pág. 49.

[08]



32 ___ 

“An architect is both a thinker and a maker. The maker puts together into harmony a series of signs, for 
translating thoughts into the perspective we have of reality. Far before that, the thinker forms his own 
speculations by understanding, sizing and interpreting the world he has experienced.”53

53. ZUBER, Raphael (2013) 
Important buildings – of the last 
21years (2012-1992); Raphael 
Zuber, pág. 2.   

Fotografias do terreno para a Casa São Félix. 
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Do específico: o terreno

Estas frases não precisam de trabalho 
de interpretação. Existem, são 
observáveis, são seguras. Talvez por 
esta razão muitos projectos as usem 
como ponto de partida.

No caso da Casa São Félix, o terreno 
não desempenhou esse papel. O ínicio 
já havia sido lançado.

O terreno forneceu frases ao sistema, 
mas o que ditou a sua permanência 
activa nesse sistema foi a capacidade 
de contribuírem para o avanço da 
ideia de um casa crítica do nosso 
tempo.

Neste sentido, fez-se uso activo do 
esquecimento e eliminaram-se as 
frases que não nos faziam avançar.

Já à secretária, com canetas, aristos, 
lápis e folhas,  tentou-se perceber 
como encaixar a ideia neste terreno. 
Quase como uma operação de colagem 
da ideia no terreno, ou do terreno 
na ideia, tentamos que as duas peças 
se mantivessem autónomas, com o 
mínimo de contaminação possível.

Assim foi como se começou a pensar a 
forma desta casa. Porém, rapidamente 
percebemos que, para manter a 
ideia totalmente esterilizada, era 
preciso que ou ela ou todas as outras 
condicionantes do projecto ficassem 
de quarentena durante todo o 
processo de concepção até ao término 
da sua construção. E se no ínicio 
deste projecto esta tarefa parecia um 
desafio, rapidamente nos viemos a 
aperceber de que era, na verdade, 
impossível. É que, comparando com o 
contexto académico, as condicionantes 
num projecto a ser desenvolvido 
em contexto real multiplicam-se 
exponencialmente. Não há maneira de 
as controlar por meio da força. Há que 
ser inteligentemente permeável. 
 
 “No entanto, não é simples, não é fácil; 
tropeçamos constantemente em frases 
que dão um passo ao lado, mas este é 
o caminho: eliminar o que não nos faz 
avançar.”54 54. Tavares, Gonçalo M. (2013) Atlas 

do Corpo e da Imaginação, Lisboa: 
Editorial Caminho, pág.44.

O terreno parece plano e a 
sua geometria, apesar de 
irregular, não parece ser muito 
condicionadora.
Existem anexos encostados aos 
muros de meação com os lotes 
vizinhos.
A casa vizinha à direita é cor-de- 
-rosa,  tem dois pisos, um telhado 
de duas águas e vista privilegiada 
sobre o terreno.
Atrás do terreno são campos 
vazios.
Apesar da aproximidade da  
auto-estrada, não se tem 
percepção da existência desta. 
O lugar é pacato.
O terreno é fértil. 
Os serviços que abastecem esta 
zona não estão a distâncias 
caminháveis.
No geral, é um terreno sem 
características excepcionais, 
e por isso, extremamente 
polivalente. 

Um terreno vazio em São Félix da 
Marinha, num contexto semiurbano, 
junto à saída 3 da A29, é convocado a 
dar assistência ao pensamento.
Estes 1200m2 de terreno vazio 
lançam dados que adensam o 
sistema de dúvidas que se começa a 
desenhar quando nos é confiado este 
projecto. Estes dados traduziram-se 
em informações claras, objectivas e 
universais:

#1 

#2 

#3  

#4    

#5  

#6

#7

#8

#9

[09]
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Texto das páginas 35 e 36 do livro Species of Spaces, 
de Georges Perec, sublinhado.



35 ___ 

George Perec: “Moving in”

Move in55   /muːv/

Take possession of a new house.

Intervene, especially so as to attack or 
take control.

Quer estejamos a falar de mudanças 
para uma casa ainda não construída 
ou para uma cuja construção já 
carrega consigo várias memórias, 
parece-me existir uma imprecisão 
semântica no nome “mudanças” ou 
no verbo “mudar”, palavras estas que 
me parecem ser as que permitem 
traduzir mais fielmente a expressão 
inglesa move in, e das quais fazemos 
uso quando nos pretendemos referir 
ao momento em que começamos a 
instalar-nos numa nova casa. 
Alternamos entre o verbo e o nome 
para nos referirmos a esse momento: 
“Os novos vizinhos já se mudaram 
para a casa da esquina.” Ou então, por 
exemplo: “Vamos fazer as mudanças na 
quarta-feira.”
No entanto, creio que a ideia associada 
àqueles contém em si mais do que 
o significado que usualmente lhes 
damos. É esta a imprecisão a que me 
refiro, e da qual me dei conta ao ler o 
poema “Moving in” de George Perec.
De 204 verbos e verbos compostos 
que compõem este poema, detectei 53 
que parecem corroborar a ideia de que 
nos começamos a mudar para uma 
nova casa muito antes de a habitarmos 
fisicamente. Esta afirmação implica 
que se considerem dois tipos de 
“mudanças”:

– as físicas, de movermos os 
nossos corpos e pertences para um 
novo lugar; de nos apropriarmos 
físicamente do espaço; 

55. em Oxford Dictionaries, https://
en.oxforddictionaries.com/
definition/move_in

[10]

– as mentais, que nos colocam na nova 
casa a partir da construção do seu 
imaginário; responsáveis pela criação 
de expectativas em relação ao novo 
espaço e de memórias relacionadas 
com esse espaço, sem que esteja 
necessariamente construído.

A dimensão física associada ao 
momento de mudanças não carece 
de explicações. No entanto, a 
dimensão mental levanta-nos uma 
questão: quando é que começam 
efectivamente as mudanças? Quando 
é que, mentalmente, nos começamos a 
mudar para a casa nova?

Movermo-nos mentalmente para 
um espaço advém de um reajuste 
do sentimento de pertença, que se 
começa a dividir entre a nossa casa 
actual e a casa vindoura. Fisicamente 
ainda lá não estamos, mas essa casa 
já ocupa parte significativa do nosso 
pensamento. Nela, já somos capazes 
de nos projectar, o que significa que já 
habitamos o seu espaço, mesmo antes 
de ele existir fisicamente. 

Isto parece indicar que, numa 
construção de uma casa de raiz, as 
“mudanças” se iniciam ainda na 
fase de projecto. Todos os verbos 
assinalados no poema de Perec assim 
o indiciam.

E com isto surge uma outra questão: 
quem é que se está a mudar para a 
nova casa? 

Mudar56   /muˈdar/

Variar de habitação, de penas, de pelo, 
de pele, etc.
Transferir-se para outro lugar.
Trocar de roupa.

56. em Infopédia, https://www.
infopedia.pt/dicionarios/
lingua-portuguesa/mudar
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[A]

Casa Alves Costa em Moledo, por Siza Vieira para a família Alves 
Costa 

“Pois é. Casas para clientes totalmente desconhecidos, por 
exemplo, para um cliente filho de um imigrante da Póvoa, 
também fiz. Foi um quebra-cabeças. Talvez, por desespero, 
pudesse ter feito a minha própria casa, não é? Por desespero, 
acho que a gente faz a nossa própria casa. Acho que o Siza, 
por vezes, faz a casa para ele, mas é por desespero. Embora 
em Moledo tenha feito a casa para os meus pais e para mim 
[risos]”57

57. Costa, Alexandre Alves (2016) 
“Alexandre Alves Costa: os verdes 
anos” / Maria Milano, Roberto 
Cremascoli; A Casa de Quem Faz as 
Casas - Verdes Anos. Matosinhos: 
Cardume (Escola Superior de Artes 
e Design), pág. 52.

[B]

cliente58 

cli.en.te  kliˈẽt(ə)

1. pessoa que requer serviços mediante pagamento
2. DIREITO constituinte
3. pessoa que compra algo; comprador; freguês
4. pessoa que frequenta habitualmente o mesmo local

58. cliente in Dicionário infopédia da 
Língua Portuguesa com Acordo 
Ortográfico [em linha]. Porto: Porto 
Editora, 2003-2017. 
https://www.infopedia.pt/
dicionarios/lingua-portuguesa/
cliente
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Do específico: Os clientes

[C]

A Sofia e o Luís são um casal jovem, na 
casa dos 30 anos, ambos enfermeiros.
A Sofia trabalha cá, no INEM, e o 
Luís trabalha de 23 em 23 dias numa 
plataforma petrolífera em Angola. 
Têm um apartamento, perto do 
terreno onde a sua futura casa virá 
a ser construída, com áreas comuns 
generosas,  arrumos, despensa, uma 
casa de banho de serviço, duas casas 
de banho completas e três quartos: 
uma suite para eles (com uma das 
casas de banho completas integrada), 
outro para a filha de três anos que têm 
em comum, e o terceiro que funciona 
como um escritório e que tem um 
sofá-cama para quando o filho do 
primeiro casamento do Luís os visita. 
Têm uma carrinha, um carro, um Jeep 
e um atrelado para transportar os 
dois cães de caça do Luís, que vivem 
também em Gaia, em casa da dona 
Idalina, a sua mãe.
Querem uma casa com um grande 
jardim, duas suites, um quarto, 
uma casa de banho completa 
independente, uma casa de banho de 
serviço, um escritório, duas cozinhas, 
uma despensa, uma lavandaria, uma 
sala com pelo menos 50 m2, uma 
garagem para dois carros e atrelado, 
um canil com duas jaulas, uns arrumos 
de jardim, uma zona exterior para 
churrasco e o projecto para a piscina 
que só virão a construir mais tarde. O 
mais importante é a orientação solar 
e há uma condicionante inviolável – a 
casa terá de ser térrea, sem qualquer 
tipo de escadas, com áreas amplas 
para que seja possível circular em 
cadeira de rodas.
“É um projecto para ontem”, disse o 
Luís na primeira reunião que tivemos 
sobre o projecto da sua casa.

[D]
A Inês e o Francisco são um casal 
jovem, na casa dos 20 anos, ambos 
estudantes de Arquitectura.
A Inês trabalha cá, num estúdio de 
arquitectura, e o Francisco  voltou 
recentemente de trabalhar em 
Copenhaga. Vivem num apartamento 
na Senhora da Hora, cedido pelos 
pais do Francisco, com um quarto, 
uma casa de banho, cozinha, sala e 
lavandaria, com áreas generosas para 
a sua tipologia. Têm também uma 
pequena varanda, voltada a norte, tal 
como todo o apartamento.
Têm dois carros, um deles comercial 
que lhes permite transportar carga 
de grandes dimensões, e a cadela de 
estimação, que vive com o casal no 
apartamento.

[E]
“The creators were not selfless. It is 
the whole secret of their power—that 
it was self-sufficient, self-motivated, 
self-generated. (...) The creator served 
nothing and no one. He lived for 
himself. (...)

But the mind is an attribute of the 
individual. There is no such thing as a 
collective brain. There is no such thing 
as a collective thought. An agreement 
reached by a group of men is only a 
compromise or an average drawn 
upon many individual thoughts. It is a 
secondary consequence. The primary 
act—the process of reason—must be 
performed by each man alone. We can 
divide a meal among many men. We 
cannot digest it in a collective stomach. 
No man can use his lungs to breathe for 
another man. No man can use his brain 
to think for another. All the functions 
of body and spirit are private. They 
cannot be shared or transferred.”59

59. Transcrição realizada a apartir 
do filme The Fountainhead 
(1949) Realização: King Vidor. 
Interpretação: Gary Cooper, Patricia 
Neal, Raymond Massey, Robert 
Douglas, Kent Smith. Warner 
Bros., DVD.

[11]
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Programa para a Casa São Félix, 
delineado pelos clientes. 
Abril de 2015
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Do específico: o programa

Se a arquitectura fosse um jogo de 
computador, o programa seria um 
cheat-code.

Um cheat-code é um código ou 
conjunto de códigos que ajuda o 
jogador a ultrapassar as dificuldades 
inerentes ao jogo, consequentemente 
permitindo  a este avançar mais 
depressa para o nível seguinte. 
É usualmente criado por quem 
desenvolve o jogo, para auxiliar a sua 
criação e facilitar os testes a cada fase 
do mesmo.60

Não são tornados públicos 
intencionalmente, porque não foram 
criados para essa função. 
Apesar de aparentemente tão 
vantajosos, os cheat-codes têm 
outras consequências, talvez não tão 
benéficas, implícitas no seu uso: sem 
ter noção da verdadeira dimensão dos 
desafios lançados pelo jogo, o jogador 
não tem acesso total às experiências 
que foram pensadas potenciar.

A facilidade em ultrapassar obstáculos 
dispensa o diálogo entre jogadores. O 
mesmo acontece ao diálogo consigo 
mesmo, a que chamo raciocínio.

O jogador perde a oportunidade de, 
dentro das regras do jogo, descobrir 
maneiras alternativas de o jogar. Por 
último, torna-se um batoteiro.

Na faculdade, a entrega do programa 
e a visita ao terreno lançavam o 
exercício de projecto.

60. TECHNOPEDIA - Cheat-code, 
Disponível em: https://www.
techopedia.com/definition/1909/
cheat-code 
 
However, not all cheat-codes are 
devised as a way to aid in game 
development. Some cheat-codes 
are created by hackers who identify 
software bugs in the system and 
exploit them to get better results 
from the games.

Sem que nos fosse exigido pensar 
profundamente nas actividades que se 
desenvolveriam dentro do edifício a 
ser projectado, recebíamos uma folha 
com os nomes dados às divisões e as 
áreas que cada uma deveria garantir.  
Sem nos darmos conta, o projecto, 
que devia ser um problema, havia-se 
transformado num puzzle, e a parte 
mais importante da experiência de 
fazer arquitectura havia-nos sido 
retirada.

“All too often the designer is merely 
a packager who supplies the shell for 
the client’s operations and activities, 
expressed statically in terms of square- 
-foot space requirements with some 
simple implied relations between 
them.”61

Estando a solução implícita na 
natureza das peças, projectar deixa 
de ser algo criativo, para passar a ser 
meramente técnico e estético. 
Criemos nós, os criadores de espaço, 
o programa. Que o seu delineamento 
seja fruto de conversas com quem 
viverá o espaço. Que se deixe de fazer 
menção a metros quadrados. 

“The use of cheat-codes has been 
decreasing due to (...) the rising 
popularity of online multiplayer games 
where fairness is expected and valued 
for a complete gaming experience. 
As gamers are more inclined towards 
experiencing each level than about 
scores, they tend not to use cheat codes 
heavily.”62

61. Rym, Sim van der (1962) 
“Toward Making Places”, 
Landscape, Vol. 12, No. 1, 
Autumn.

62. TECHNOPEDIA - Cheat-code, 
Disponível em: https://www.
techopedia.com/definition/1909/
cheat-code

[12]
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Charles Eames Design Process Diagram

One of the important things to note in looking 
at the diagram is that in the Eames worldview 
the client is not the enemy, but a legitimate 
participant in defining the playing field. 

Oftentimes designers speak of the client as 
someone whom work is done in spite of. 

While Charles and Ray certainly spent time 
helping clients see the area of overlap, they 
always saw them as an essential, positive part 
of the equation. Recall Charles’s letter to Ray in 
1941 about possible films: ‘if it’s given the right 
slant it would have punch for the producer, public 
and us.’  

All three were important from the beginning of 
their partnership. In a related vein, Charles once 

said that the most important thing an architect 
can do is teach a client how to spend their own 
money. 

Perhaps that is why ‘he got an enormous amount 
of respect from his clients,’ as Jeannine Oppewall 
said.

(...)

In addition to that, the Office did something else. 
It nurtured ideas (sometimes quite a bit) on its 
own. The real benefit was related directly to the 
design diagram. By studying something on their 
own, the Eames Office could bring an idea to 
the point where a client could see that an idea 
belonged in their area of the design diagram and, 
presumably, in the area of overlap as well.”63

63. Underwood,  Max (2006) 
“Inside the office of Charles and 
Ray Eames”, Ptah, Helsinki: Aalto 
Foundation, pp. 46-63.
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Charles Eames: Design Process Diagram

Note: 
These areas are not static – they grow 
and develop as each one influences the 
others.

[13]
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Nota

É de extrema importância para a 
compreensão do processo inerente 
ao projecto da Casa São Félix que se 
tenha em conta o carácter primigénio 
e exploratório do mesmo. 
No que diz respeito a nós, arquitectos, 
esta foi a primeira vez que arcámos 
com todas as responsabilidades 
específicas ao desenvolvimento 
de um projecto em contexto real. 
Apesar de já termos experiência 
no desenvolvimento de propostas 
de arquitectura para projectos 
reais, esta foi ganha nos estúdios 
onde trabalhamos para outrem, 
sob a vigilância de arquitectos mais 
experientes e sem participação directa 
em reuniões com clientes. 
Quanto aos nossos clientes, esta é a 
primeira casa que irão construir de 
raiz para si. Não obstante já terem 
acompanhado a construção de 
casas de familiares, esta é também 
uma estreia no que diz respeito ao 
envolvimento de arquitectos neste 
processo.
É também relevante perceber-se que 
não há uma relação de intimidade 
entre as duas partes. Somos amigos 
de amigos. Ninguém se conhece 
realmente, nem a nível profissional, 
nem a nível pessoal.

[14]
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Planta da primeira proposta 
apresentada para o projecto da 
Casa São Félix. Janeiro de 2015. 5m
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1.ª aproximação

“A more useful distinction might be 
made between the general solution 
and the specific. The general solution, 
whether curvily sculptural or 
puritanically cubed, is the diagram 
of an independent ideia, conceived in 
isolation; the specific solution starts 
with a place, makes it habitable, and 
enhances the qualities of the specific 
place by making it responsive to the 
needs of the people who use it (in 
all those ways we find so dificult to 
communicate).”64

De 0 a 10, onde 0 corresponde à 
proposta mais genérica e o 10 à 
mais específica, esta proposta talvez 
corresponda a um 2. Encontra-se 
inserida no terreno e dá resposta ao 
programa delineado pelos clientes – 
não é, portanto, um mero diagrama 
de uma ideia. No entanto, a ideia 
que dá origem à forma da casa, 
à sua organização, foi concebida 
em isolamento, alheada das 
condicionantes específicas.
Os dois volumes são sistemas 
independentes ao terreno.  
Mude-se o terreno e a proposta 
manteria a sua integridade.  As plantas 
quadradas assim o indiciam.
“The square is the finest expression of a 
spatial idea complete in itself.”65

O quadrado maior é a Casa e o menor 
é um anexo. O primeiro contém as 
zonas comuns interiores da casa, os 
quartos e as casas de banho. São as 
zonas de uso interior e prolongado.  
O segundo volume contém a garagem, 
a lavandaria, arrumos de jardim, canil 
e uma zona de barbecue.  São zonas 
em relação directa com o exterior, de 
períodos de uso curtos.
O quadrado maior contém o essencial 
e o menor o acessório. 

64. Rym, Sim van der (1962) 
“Toward Making Places”, 
Landscape, Vol. 12, No. 1, 
Autumn., pág. 32 e 33

65. Munari, Bruno (2015)Square, 
Circle, Triangle, New York: Princeton 
Architectural Press, pág. 11.

Retire-se o anexo à Casa e ela continua 
a ser a representação de uma ideia de 
domesticidade, sem barreiras, cujo 
enfoque é o convívio constante entre 
os seus habitantes.
A Casa é aqui um sistema 
independente, criado para potenciar a 
criação de laços familiares resistentes. 
Ao contrário da ideia de casa de 
Alexander Klein66, aqui propomos 
aumentar os cruzamentos entre os 
habitantes da casa. Queremos que a 
sua presença seja reconhecida, que se 
vejam uns aos outros, que reconheçam 
a sua presença, e que possam 
igualmente ter o seu próprio espaço, a 
sua privacidade, necessidade que mais 
tarde ou mais cedo se manifesta em 
todas as famílias.
Esta é uma proposta bastante 
genérica. Parte da detecção de 
um problema que consideramos 
existir na generalidade das famílias 
contemporâneas e responde a esse 
problema com uma solução feita para 
uma destas famílias que tenham, 
por acaso, a necessidade de ter três 
quartos, um escritório, garagem para 
dois carros, canil e zona de barbecue. 
A ideia era a de apresentar a proposta 
aos clientes e explicar o porquê 
de todas as soluções que engloba, 
tornando claro o problema que nos 
propusemos abordar. Depois, ouvir 
as críticas e tentar, com pequenos 
ajustes, adaptá-la melhor aos pedidos 
específicos dos clientes.
“Se o cliente aceita a regra do jogo, 
então tudo funciona à perfeição.”67 

66. The functional house for frictionless 
living, 1928.

67. Moura, Eduardo Souto de 
(2008)Conversas com estudantes, 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 
pág. 62.

[15]
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Se eu sou tu, 

então a casa é para mim.

Se a casa é para ti, 

e eu sou tu,

então a casa é para mim.
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“Imagino-me a viver como o meu 
cliente; mudo de identidade e 
transformo-me, por exemplo, num 
médico com mulher e três filhos.”68

Implícito nas palavras de Eduardo 
Souto de Moura está um modo como 
nós reconhecemos, e operatizámos, os 
clientes.
A oportunidade de fazermos este 
projecto surge de um voto de 
confiança cego, que nós muito 
agradecemos. Por este motivo, que 
resulta de um desconhecimento 
profundo do Luís e da Sofia enquanto 
pessoas, inicialmente apartámo-nos 
de desenvolver uma proposta baseada 
nas suas singularidades, no seu 
complexo sistema de especificidades 
que as tornam únicas. Vimo-los antes 
como símbolos de determinados 
grupos da sociedade, como 
abstracções.
Para lhes dar conteúdo, generalizámo- 
-los, simplificámo-los. 
Achámos que, partindo da 
generalização, iríamos conseguir 
responder às vontades específicas 
dos clientes, e, ao adoptarmos este 
método, encorremos numa falácia.69

68. Moura, Eduardo Souto de 
(2008)Conversas com estudantes, 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 
pág. 62.

69. Falácia do acidente ou Dicto 
Simplicitar

Pensámos que, se um problema da 
sociedade actual é a aceleração dos 
tempos, e se o Luís e a Sofia fazem 
parte da sociedade, então o Luís e a 
Sofia necessariamente sofrerão com a 
aceleração dos tempos.
O problema neste tipo de raciocínio 
é o conceito de sociedade ser na sua 
essência uma generalização e, por 
isso, demasiado lato. Compreende 
tanto a regra como a excepção à regra, 
e, por esta razão, este raciocínio não é 
verificável. 
“Ninguém sabe ao certo se Einstein 
alguma vez disse que “tudo deveria ser 
o mais simples possível – mas não mais 
simples do que isso.”70 

Confundimos a abordagem sintética 
com a simplista. Viemos para o 
diálogo com os clientes com o 
problema já formulado, confiantes 
que estes estariam implicados neste 
mesmo problema e que, portanto, 
teriam interesse em abordá-lo. 
“There is [a fear] that if you go with 
bare hands and empty eyes into a given 
problem that you will lose somehow the 
control over the final quality of your 
design.”71

70. Cardoso, Miguel Esteves 
(2017) “É raro ser simples”, 
Público, 23 de Abril. Disponível 
em: https://www.publico.
pt/2017/04/23/culturaipsilon/
noticia/e-raro-ser-simples-1769715

71. Aravena, Alejandro em 
entrevista à Dezeen. Disponível 
em: https://www.dezeen.
com/2016/01/13/alejandro-
aravena-interview-pritzker-prize-
laureate-2016-social-incremental-
housing-chilean-architect/

Reconhecimento do cliente

[16]
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Plantas esquemáticas à 
mão levantada, propostas 
pelo dono de obra em 
Abril de 2015



51 ___ 

Plantas boomerang 

“Se o cliente decide por ele mesmo e 
não deixa ao arquitecto a liberdade 
para se expressar, ou se o arquitecto 
impõe as suas ideias, o resultado 
final não pode resultar mais que 
desastroso.”72 

Após a apresentação da primeira 
proposta para a Casa São Félix, 
surgiram duas plantas desenhadas 
pelos clientes. 
“Queremos uma casa em L, é só isto.”, 
disseram-nos o Luís e a Sofia.
O tom de discurso adoptado na 
reunião anterior havia passado de 
curioso a impaciente, de ponderado 
a intransigente. Apesar de termos 
explicado pacientemente a ideia geral 
e as soluções específicas da primeira 
solução,  os clientes optaram por 
apresentar-nos uma nova, idealizada 
pelos próprios.
Ironicamente, as plantas têm a forma 
de boomerangs, objectos que foram 
utilizados na psicologia social para 
estabelecer uma analogia entre a 
maneira como estes fazem a sua 
trajectória aérea e o modo como nós, 
enquanto indivíduos, reagimos a 
tentativas de persuasão.  
“Chamam-se às consequências não 
intencionais de uma tentativa de 
persuasão que resultam na adoção de 
uma posição oposta à desejável ‘efeito 
boomerang’.”73

Este tipo de reacções é abordado na 
teoria da reactância psicológica de 
Jack Brehm, que afirma que, quando 
a nossa percepção de liberdade é 
ameaçada, o nosso instinto é retaliar 
para recuperar essa liberdade perdida, 
resistindo às limitações que nos são 
impostas. 

72. Moura, Eduardo Souto de 
(2008)Conversas com estudantes, 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 
pág. 62.

73. WIKIPÉDIA - Reatância 
psicológica, Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/
Reatância-psicológica

“... the idea fundamental to reactance 
theory, namely, that people become 
motivationally aroused by a threat to 
or elimination of a behavioral freedom. 
This motivational state is what is called 
psychological reactance. It impels the 
individual to restore the particular 
freedom that was threatened or taken 
away. It does not impel the individual 
to acquire just any freedom – only the 
one threatened or taken away will 
do.  (...) In general, the theory holds 
that a threat to or a loss of a freedom 
motivates the individual to restore that 
freedom”74

É nosso entendimento que os clientes 
encararam a apresentação da primeira 
proposta como uma limitação à sua 
liberdade – liberdade de escolha 
da casa que queriam para si. Nós, 
projectistas, estávamos a colocar em 
causa a sua liberdade de escolha. 
A apresentação da proposta 
desenhada surtiu o efeito contrário 
ao esperado. Era nossa intenção que 
fosse um desbloqueador de conversa 
e que, tendo um desenho concreto 
para onde se olhar, a conversa 
fluísse mais facilmente. Que, a partir 
desta conversa, tivéssemos então 
a possibilidade de explorar esta 
proposta tendo como estímulo as 
idiossincrasias dos clientes. 
Houve antes um corte, uma 
interrupção abrupta do processo, 
concretizado intransigentemente 
com recurso ao desenho, mediante 
a apresentação destas duas plantas 
esquemáticas.

74. Brehm, Sharon S.;  Brehm, Jack 
W. (1981) Psicological Reactance: 
A Theory of Freedom and Control, 
New York: Academic Press, pág. 4.

[17]
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Fotografia de 1986, de Álvaro Siza em diálogo com os residentes dos apartamentos construídos em 
Schilderswijk at the ROL, na maquete à escala 1:1 dos mesmos, pelo fotógrafo Fred van der Burg.
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O papel do arquitecto

Charles Moore refere que a dedicação 
e o interesse são os dois ingredientes 
essenciais para se criar uma casa de 
grande valor e que qualquer pessoa 
detentora destas características está 
apta para o fazer.
“... any one who cares enough can 
create a house of great worth (...).”75

Todos sabemos que hoje em dia não 
é necessário o cliente sujeitar-se à 
negociação directa com um arquitecto 
para ver construída a sua casa. Se 
tiver uma ideia definida de como 
quer que a casa seja, e desde que esta 
cumpra os pressupostos camarários, 
uma grande fatia das empresas de 
construção existentes não hesitaria 
em proceder às diligências necessárias 
para satisfazer o desejo do cliente. 
O arquitecto é, se o cliente assim 
o quiser, uma figura dispensável e 
irrelevante em todo o processo.
Por muito desconcertante que 
seja esta realidade, o facto de isto 
acontecer clarifica um outro ponto, 
desta vez, bem mais animador: 
em princípio, quem contrata um 
arquitecto para projectar a sua casa 
é porque lhe reconhece importância 
e tem interesse no trabalho que este 
possa desenvolver.
Este facto, no entanto, não significa que 
o arquitecto tenha carta-branca para 
fazer o que achar mais conveniente, 
não invalida que o cliente tenha ideias 
já pensadas para a sua casa.
Nestes casos, entre a irrelevância e a 
liberdade total, qual é então o papel 
do arquitecto?

75. Moore, Charles; Allen, Gerald; 
Lyndon, Donlyn (2000) The Place 
of Houses, California: University of 
California Press, pág. vii.

“There’s just more chance if you were 
trained in doing forms that you have 
the capacity to synthesise the forces at 
play. In principle, it’s like music. You 
don’t have to study music. If you’re 
a natural musician you just do it. 
Of course then the training and the 
specific knowledge allows you to go 
through more complex issues.”76

“In areas where you don’t care enough 
to develop expertise, the chances are 
that other traditional limits will quite 
automatically assert themselves (...).”77

Se acharmos que o nosso papel é o de 
desenhador, mais ou menos virtuoso, 
cuja função é gerar sínteses gráficas 
que mais ou menos eficazmente 
resolvem o programa proposto pelo 
cliente, então, sim, haverá alturas 
nas quais seremos dispensáveis, um 
custo excedente por um trabalho 
supérfluo. Se, por outro lado, o nosso 
enfoque estiver não na produção de 
desenhos, mas na produção de ideias 
independentes da forma que, depois 
de encubadas se transformam, pelo 
meio da síntese, em desenhos, em 
formas, teremos sempre garantido o 
nosso papel no projecto.
O arquitecto será sempre visto 
como irrelevante para a maioria, 
caso reduza a sua actividade ao 
virtuosismo técnico e estético de per 
si. Em primeira instância, o arquitecto 
deverá ser aquele que questiona os 
limites tradicionais, que pensa naquilo 
que o rodeia, que pensa em si e nos 
outros, para chegar a uma proposta 
que seja mais do que forma, que é a 
estética aliada à técnica.

76. Aravena, Alejandro - em 
entrevista à Dezeen. Disponível 
em: https://www.dezeen.
com/2016/01/13/alejandro-
aravena-interview-pritzker-prize-
laureate-2016-social-incremental-
housing-chilean-architect/

77. Moore, Charles; Allen, Gerald; 
Lyndon, Donlyn (2000) The Place 
of Houses, California: University of 
California Press, pág. vii.

[18]
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Fotografia de 1928, para a revista Modern Woman, do fotógrafo John Maltby. 
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Direito ao desenho

[19]

“... the architect is identified by the 
drawing he holds. It is architects’ 
command of drawing that has 
customarily distinguished them from 
the other occupations involved in 
building.”78

Saídos da faculdade de Arquitectura, 
é este o panorama a que nos 
habituaram: o arquitecto produz 
desenhos para comunicar o seu 
projecto. Nas entregas de projecto, 
tanto no contexto académico como 
no profissional, todos os esforços 
se canalizam para a produção 
de desenhos de arquitectura. Na 
faculdade, a exposição oral do 
projecto foi sempre considerada 
uma tarefa secundária, que pouco ou 
nada influenciaria o julgamento dos 
professores que avaliam o trabalho. 
Somos levados a crer que este é o 
meio mais eficaz na comunicações das 
ideias projectuais. Quanto melhores 
forem as nossas  representações – 
quer do ponto de vista técnico, quer 
do estético –, melhores hipóteses 
teremos de ser bem-sucedidos 
enquanto arquitectos. 
Por vermos os desenhos como 
indispensáveis à nossa profissão, 
rapidamente começamos a considerar 
que desenhar, enquanto acção, é um 
direito exclusivo do arquitecto.
“My father told us that at a certain 
point the Civil Governor took his pencil 
out in order to explain his view about a 
certain plan. Calmly my father stopped 
him and, smiling, explained that the 
pencil is the instrument of the architect 
exclusively”79

Talvez derivado deste raciocínio tenha 
surgido o nosso desagrado inicial 
em ver os clientes a desenhar por 

78. Forty, Adrian (2016) Words and 
Buildings: A Vocabulary of Modern 
Architecture. London: Thames & 
Hudson, pág.29.

79. Ríus, José de la Sota (2017) 
“Portrait Of Alejandro De La Sota 
By One Of His Sons”, Reading 
Design. Disponível em: https://
www.readingdesign.org/sota

sua própria mão duas plantas, ainda 
que esquemáticas, para um projecto 
que nos confiaram. Pareceu-nos 
uma provocação, uma sobreposição 
de papéis que questionava o nosso 
lugar no projecto. No entanto, se 
nos distanciarmos daquilo que foi 
a nossa formação, e considerarmos 
o desenho apenas como uma 
ferramenta para a fixação de ideias e 
sua transmissão entre várias, tal como 
o é a escrita ou a música, é possível 
olhar para os desenhos produzidos 
pelos clientes como uma simples 
tentativa de comunicar as ideias que, 
legitimamente, foram concebendo 
para a sua casa.
“This is not at all to minimize the 
importance of expertise, only to 
discredit its mysteries. Certainly 
expertise does inform choice.”80    

Pode ser que sejam ideias ingénuas e 
grosseiramente representadas, mas 
o importante aqui é perceber que há 
uma vontade de participação activa 
no projecto. Há ideias que são suas, e 
que gostariam de ver incorporadas no 
resultado final.
O desenho, enquanto ferramenta de 
expressão, não é um exclusivo dos 
arquitectos. No entanto, pela formação 
à qual fomos sujeitos, parte-se do 
princípio de que saberão usá-la com 
mais destreza e, por esta razão, chegar 
a melhores resultados. 
Para Adolf Loos, nem sequer é 
fundamental.
“I have no need whatsoever to draw 
my designs. Good architecture, how 
something is to be built, can be written. 
One can write the Parthenon.”81

80. Moore, Charles; Allen, Gerald; 
Lyndon, Donlyn (2000) The Place 
of Houses, California: University of 
California Press, pág. viii.

81. Loos, Adolf - Von der Sparsamkeit.  
Wohnungskultur, nn.2/3 Brunn, 
1924. Consultado o livro “Escritos 
II”, El  Croquis Editorial, 2ª edição, 
2004, pág. 208.
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Wall Drawing #271: Black circles, red grid, yellow arcs from four corners, blue arcs from 
the midpoints of four sides. (ACG 195), 1975

Writing about making wall drawings, LeWitt himself observed in 1971 that “each person draws a line differently and each 
person understands words differently” (...) “Neither lines nor words are ideas, they are the means by which ideas are conveyed.”

  Searl, Adrian (2006) “Second Thoughts”, 
The Guardian, Thrusday 7 December.
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O acto de desenhar e o acto de falar 
são análogos porque ambos servem 
para comunicar ideias a partir de 
imagens. No primeiro, as imagens 
veêm-se com os olhos. No  segundo, 
vêem-se na cabeça.
As imagens para os olhos, os 
desenhos, apresentam-se completos, 
de uma só vez. São objectivos, precisos 
e finitos – “either there is a line or 
there isn’t”.82 As imagens mentais são 
subjectivas e difusas e apresentam-se 
segundo uma sequencia linear, uma 
narrativa.
Os desenhos projectam uma dada 
realidade, a linguagem falada ou 
escrita potenciam a criação de 
inúmeras realidades diferentes em 
forma, mas iguais na sua essência.
“What language itself allows is 
ambiguity, and a freedom from the 
relentless exactitude of drawing; where 
drawing demands finite precision - 
either there is a line or there isn’t.”83

Desenhar é um processo de tradução 
do imaginado para o representado.
Sendo que imaginar é um processo 
eremítico, do indivíduo, o desenho 
deverá ser necessariamente produzido 
apenas por uma cabeça, por uma mão.
Não é, portanto, o acto de desenhar 
que deverá ser participado. Esta 
vontade é contrária à essência do 
desenho. A troca de imagens entre 
todos os intervenientes que permite 
a inclusão destes no processo criativo 
deverá surgir a priori.
É no diálogo, na troca de imagens feita 
através de palavras, que a inclusão 
é permitida. Através do uso das 
palavras são feitas trocas de ideias, 
de imagens mentais que, deste modo, 
passam a fazer parte não só de quem 

82. Forty, Adrian (2016) Words and 
Buildings: A Vocabulary of Modern 
Architecture. London: Thames & 
Hudson, pág. 37.

83. Forty, Adrian (2016) Words and 
Buildings: A Vocabulary of Modern 
Architecture. London: Thames & 
Hudson, pág. 39.

as imaginou em primeiro lugar, mas 
de todos os que ouviram a descrição 
dessa mesma imagem. 
Quanto melhor for realizado o 
transporte das imagens mentais de 
uma cabeça para outras, em melhor 
estado chegarão essas imagens ao 
destino. No entanto, como o que 
dá forma às imagens mentais é a 
experiência pessoal de cada um dos 
indíviduos, este processo torna-se 
muitas vezes complexo.
“Nalguns casos pode haver um 
choque cultural tal que torne difícil 
encontrar consensos entre o dono de 
obra e o arquitecto, mas é isso que dá 
substância à arquitectura.”84

O que aqui é importante é que nada 
se perca. Mas a transformação é 
permitida. A essência da imagem 
deverá manter-se mesmo que a sua 
forma se altere. Parece-nos ser este o 
único modo de fazer arquitectura que 
inclua verdadeiramente os outros no 
seu processo. Deste modo, quando 
se chega ao desenho, a ideia que é 
representada é partilhada por todos. 
É, desde modo, um projecto pensado 
por todos, mas saído de uma só mão, 
como deve ser.
Se, por um lado, no momento em 
que mostramos o desenho aos 
clientes estamos a apresentar-lhe 
uma solução, por outro, estamos a 
retirar-lhe todas as outras possíveis.  
O momento em que se lhes apresenta 
um primeiro desenho é, por esta 
razão, extremamente delicado.
“Everything had to be clear in his mind 
long before drawing the first line and 
although an exceptional draughtsman 
he always insisted that drawing should 
come after thought.”85

84. Siza, Alvaro (2016) “Álvaro 
Siza : dar forma a um lugar”, 
Maria Milano, Roberto Cremascoli 
; A Casa de Quem Faz as Casas - 
Verdes Anos. Matosinhos : Cardume 
(Escola Superior de Artes e Design).

Desenhos e palavras numa arquitectura inclusiva

[20]

85. Ríus, José de la Sota (2017) 
“Portrait Of Alejandro De La Sota 
By One Of His Sons”, Reading 
Design. Disponível em: https://
www.readingdesign.org/sota
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Watterson, Bill - Calvin and Hobbes. 
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Volta e meia, experienciámos 
problemas de comunicação entre nós, 
arquitectos, e os clientes, quando se 
tentava falar de arquitectura.
Sem que soubéssemos exactamente 
como ou porquê, a conversa mudava 
de tom. Tentava-se rapidamente mudar 
de tema ou friamente cessá-lo com um 
“vamos trabalhar este assunto”.
Parecia muitas vezes que falávamos 
línguas diferentes. Não conseguimos 
precisar o que estávamos a fazer “mal”, 
mas parece-nos que pelo menos parte 
dos problemas advinha de: 

1. não falarmos o suficiente 
2. falarmos de mais.
Passo a explicar: diante dos clientes 
ficámos inseguros, alterados, aflitos, 
sem saber exactamente como articular 
o discurso. Refugiamo-nos nos 
desenhos comunicando a partir deles, 
nos moldes que eles nos permitem 
comunicar. Fugimos ao problema 
falando menos e isto é sintomático da 
falta de treino nos anos de formação.
“Any institution of design requires a 
common method of discurse and means 
of communication. The whole emphasis 
on immediate form is a reflection of our 
inability to find ways of communicating 
form at levels more essential than 
that of the orthographic projection or 
photograph.”86

Por outro lado, também aconteceu 
estabelecermos o diálogo sem grandes 
desalinhos emocionais. E foi nestes 
casos que nos apercebemos de que 
falávamos de mais. Falávamos de 
aspectos do projecto que dificilmente 
são compreendidos por pessoas 
sem formação nas artes. Sobre 
necessidades que são específicas do 
projecto como um todo, mas que, 
analisando o projecto por partes, 
parecem ser irrelevantes.

86. Rym, Sim van der (1966) 
“Problems and Puzzles”, AIA 
Journal, January, pág. 37.

O jargão arquitectónico

“For an outsider, the average 
architectural presentations sounds like 
another language.”87

Chegámos a falar de “continuidade  
espacial”, “tensões espaciais”, “espaços 
estáticos e dinâmicos”.  Estávamos a 
usar o jargão arquitectónico, a fazer 
uso de termos que nos são úteis para 
comunicarmos com os nossos pares, 
mas que não são entendidos pela 
maioria das pessoas porque, apesar 
de serem palavras que não são alheias 
ao léxico corrente, nós, arquitectos, 
codificamo-las ao atribuir-lhes novos 
significados.
“... unlike in other disciplines such as 
medicine or law, it is not a set of terms 
specific to the profession. They are 
general terms we borrow and inject 
with multiple meanings...”88

A utilização deste tipo de discurso 
é, como refere Adrian Forty, uma 
tentativa de descrever de um modo 
mais preciso as ideias e os conteúdos 
dos nossos projectos, o que está 
subjacente à forma, a ideia que dita o 
projecto e o torne um todo coerente, o 
que não é imediatamente perceptível, 
o que é conceito, e é consequente 
de um modo holístico de pensar a 
arquitectura.
“The other way of thinking seeks out 
phenomena and experiences which 
describe more than just a sum of parts, 
paying almost no attention to separate 
elements which would be affected and 
changed through subjective vision and 
comprehensive images anyway. The 
major concern is not the reality as 
it is but the search for an all-around 
idea, for a general content, a coherent 
thought, or an overall concept that 
ties everything together. It is known as 
holism or Gestalt theory ...”89

Este modo de pensar, que Adrian 
Forty refere ter surgido com o 

87. Ting, Evelyn (2011) “The jargon 
& the fear of normalcy”, Fulcrum 
03, 9 February.

88. ibidem

89. Ungers, Oswald Mathias (2017) 
Morphologie City Metaphors. Verlag 
der Buchhandlung Walther Konig, 
pág. 7.

[21]
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movimento moderno, centra-se na 
conceptualização de fenómenos 
do real para chegar à ideia 
unificadora, levando à necessidade 
de uma abstractização do discurso 
arquitectónico para que este processo 
fosse comunicável. 
“... each thing he describes is given a 
corresponding abstraction. The area 
common to the two piazze becomes 
‘a volume of space’; the towers of 
the Palazzi are ‘vertical forces’; the 
pavement of the square is a ‘plane’; 
the city is a ‘design entity’. Why this 
compulsion to render everything of 
substance as an empty abstraction? 
Throughout, Bacon refuses to be 
satisfied with what can simply be seen 
by the eye, and to describe just that. 
His purpose is to reveal an invisible 
order which is concealed beneath the 
surface flux of objects; Bacon’s use of 
the word ‘design’ – that most idealist 
of terms – no less than five times in 
the passage quoted, betrays only too 
well his obsession with what cannot be 
perceived directly.”90

O jargão em uso, reflexo deste tipo de 
raciocínio centrado na conceptualização 
de eventos, torna-se, deste modo, 
incompreensível aos olhos dos 
clientes, e este factor vem condicionar 
fortemente o diálogo entre os 
arquitectos e os não-arquitectos.
Apesar de se tratar de aspectos 
essenciais ao projecto, e tendo em 
conta que falamos de um processo de 
pensamento holístico, a verdade é que, 
para a maior parte dos clientes, estes 
temas não têm interesse especial.
O que não significa que não apreciem  
uma obra bem idealizada, que 
não sintam as diferenças entre 
um projecto mediano e um bom 
projecto. A diferença entre o leigo e 
o arquitecto, como já dizia Vitrúvio, é 

90. Forty, Adrian (2016) Words and 
Buildings: A Vocabulary of Modern 
Architecture. London: Thames & 
Hudson, pág. 22.

que “o leigo não pode saber o que vai 
ser realizado, a não ser quando o vir 
concluído, ao passo que o arquitecto 
já tem definido na sua mente, antes de 
iniciar a obra, como se construirá esta 
em termos de beleza, funcionalidade e 
conveniência.”91

Talvez por esta razão afirme Mies Van 
der Rohe o seguinte:

“Never talk to a client about 
architecture. Talk to him about his 
children. That is simply good politics. 
He will not understand what you have 
to say about architecture most of the 
time.”92

Os assuntos que deverão ser do 
interesse dos clientes serão aqueles 
sobre os quais estes têm pleno 
domínio – informação sobre os seus 
ritmos de vida, o seu quotidiano, os 
seus interesses particulares – pois 
ninguém poderá dar este aporte 
ao projecto senão eles. Este tipo 
de contributo é nada mais do que 
os fenómenos do real que virão a 
ser conceptualizados a partir do 
pensamento holístico. 
Cabe ao arquitecto dialogar com o 
cliente sobre estes aspectos, que 
deverão ser o ponto de partida do 
projecto, evitando falar sobre assuntos 
que dificilmente serão compreendidos 
a priori pelo cliente. 
O arquitecto deve evitar falar de mais.
“We must first look at the functional 
problem – not how the building works, 
but how people work (...) But where 
does this leave the ‘art’ and the ‘wonder 
of creation’?

The anwer is, for a few moments, out in 
the cold. Architecture is a synthetic act 
of creativity and cannot be produced 
by preconception. The elimination of 
all but essentials is necessary to clarify 

91. Vitrúvio (2009) Tratado de 
Arquitectura. Lisboa: IST Press, 
pág. 241.

92. Mies van der Rohe, Ludwig 
(2008) Conversations with Mies 
van der Rohe. New Yok: Princeton 
Architectural Press, pág. 17.
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the vision, by putting one in a position 
to create. Thereafter it depends on 
one’s talents and one’s logic and one’s 
courage.”93

Em teoria, parece-nos ser assim que 
deveria funcionar. Na prática, estes 
limites de actuação dos intervenientes 
no processo criativo nem sempre 
são respeitados. Muitas vezes fomos 
forçados a dialogar sobre temas que 
apenas aos arquitectos deveriam dizer 
respeito. 
“The principle of delegating (...) for 
a building client is hard to accept, as 
this role is seldom performed. It means 
establishing what you want, but not 
how.  (...)  The client can fall back on 
supervision and control, but must also 
accept that the architect’s solution is 
something unpredicted – incidentally, 
for the architect himself as well.”94

93. Quinn, Patrick J. (1962) “Toward 
Making Places”, Landscape, Vol. 
12, No. 1, Autumn.

94. Czech, Hermann (2007) “Cafés”. 
Christoph Grafe and Franziska 
Bollerey (Ed.): Cafés and Bars. 
The Architecture of Public Display, 
New York-London (Routledge), 
p. 94-96.
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Cena do filme “The fountainhead” –  O discurso de Howard Roark em tribunal
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Desde Vitrúvio, que no séc I a.c. 
escreveu o primeiro tratado de 
Arquitectura a chegar aos nossos dias, 
a arquitectura95 do espaço doméstico 
tem vindo a democratizar-se. Já não 
se quer unicamente reservada às 
classes sociais mais privilegiadas, 
para quem os arquitectos projectavam 
as domus e as villae, mas sim que 
chegue a todas as classes sociais, 
indiscriminadamente. 
Apesar de, segundo as suas palavras, 
Vitrúvio escrever o seu tratado ao 
serviço de “toda a gente”96, sabemos 
que temos que pôr em perspectiva 
o significado desta expressão, 
contextualizando-a nos modos de vida 
que se praticavam na época romana, 
onde o arquitecto parece apenas 
comunicar com a classe social mais 
privilegiada.
“Provincial cities lived off the country 
but, when they were very highly 
populated, as was the case in the 
richest provinces, there was no question 
of brutal opposition between an 
exploited rural proletariat and an idle 
urban bourgeoisie.”97

Se assim o fizermos, não será uma 
surpresa reparar que, no seu tratado, 
apenas uma única referência é feita 
à linguagem, e que a importância 
que lhe é dada é externa ao processo 
criativo. É usada posteriormente, para 
registo de uma ideologia.
“Convém que o arquitecto conheça a 
arte literária, para que possa deixar 
uma marca mais forte através dos seus 
escritos.”98

Hoje vemos a arquitectura e o 
processo criativo de um modo 
diferente. A arquitectura quer-se 
para todos e não só para alguns e, por 
esta razão, subestimar a importância 
da comunicação falada no processo 
criativo parece ser, no mínimo, 
incoerente com a nossa circunstância.

95. Neste texto, referimo-nos a 
“arquitectura” para mencionar 
aquela que é projectada por um 
arquitecto para um tipo de cliente 
específico, criada para responder 
a um conjunto de necessidades 
particulares. Neste sentido, 
afastamo-nos da definição da 
arquitectura dita “vernacular” 
ou “informal”. Afastamo-nos 
igualmente da arquitectura que era 
praticada nas ínsulas romanas, cujas 
condições de habitabilidade eram 
precárias.

96. Vitrúvio (2009) Tratado de 
Arquitectura. Lisboa: IST Press, 
pág. 221:  
 
“... julguei que deveria escrever 
com diligência um corpus de 
arquitectura com axplanação dos 
seus preceitos, pensando que será 
acolhido com agrado ao serviço de 
toda a gente.”

97. Stierlin, Henry; Picard, Gilbert 
(1996) The Roman Empire, 
Lausanne: Benedikt Taschen, 
pág. 11.

98. Vitrúvio (2009) Tratado de 
Arquitectura. Lisboa: IST Press, 
pág. 31.

Dada a facilidade com que se acede, 
hoje, à informação, o homem 
contemporâneo mais facilmente 
contrói uma opinião sobre um 
determinado tema. Cada vez mais 
as pessoas querem participar no 
processo criativo e sentem-se capazes 
de o fazer, apesar de, muitas vezes, 
subestimarem os encargos que 
encontram pela frente.
Uma vez que comissões provenientes 
do meio artístico correspondem a 
uma minúscula percentagem dos 
projectos que um arquitecto poderá 
vir a desenvolver, ao contrário do 
que refere Vitrúvio, o saber usar a 
linguagem falada e escrita não pode, 
hoje em dia, ser acessório.
O arquitecto enquanto figura 
de autoridade e de decisões 
inquestionáveis entrou em declínio. 
Os engenheiros crêem ser (mais do 
que os) arquitectos e o povo concorda. 
Este facto apenas vem salientar 
a nossa incapacidade, enquanto 
arquitectos, de comunicarmos através 
de uma linguagem verdadeiramente 
acessível a todos.
“From the time I arrived to teach at 
Harvard 15 years ago, I was kind of 
dubious – I was kind of sceptical of 
architects trying to deal with problems 
that only interested other architects. 
The jargon, the way we talk about 
our issues, nobody except an architect 
understands. I guess that sense of 
irrelevance and isolation has always 
worried me. (...) Unlike a sculptor 
who wakes up in the morning and 
decides to do a sculpture and does it, 
I do not wake up in the morning with 
an incredible desire to do an office 
building. Somebody has to need it.”97 99. Aravena, Alejandro - em 

entrevista à Dezeen. Disponível 
em: https://www.dezeen.
com/2016/01/13/alejandro-
aravena-interview-pritzker-prize-
laureate-2016-social-incremental-
housing-chilean-architect/

A arquitectura hoje, a linguagem hoje

[22]
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conceito 
con.cei.tokõˈsɐjtu

1. FILOSOFIA representação mental, abstracta e geral, de um objecto; noção abstrata; ideia geral

2. compreensão que uma pessoa tem de uma palavra; noção, ideia

6. LINGUÍSTICA representação simbólica com um significado geral que abarca toda uma série de 
objectos que possuem propriedades comuns

7. dito que exprime uma regra moral; máxima, sentença

Páginas 106 a 109 do catálogo da exposição MAN transForms, de 1976.
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Desconstruir o pensamento

Uma obra de arquitectura é como 
um livro que conta uma história, um 
objecto para a comunicação de uma 
narrativa, a expressão de uma ideia. 
Tanto a arquitectura como o texto 
narrativo possuem quatro categorias 
estruturais: as personagens, o espaço, 
o tempo e a acção.100

A narrativa pode tomar várias formas 
e incidir sobre os mais variados temas. 
Compreende o romance, a novela, 
o conto e a epopeia, pondendo ser 
escrita tanto em prosa como em verso.
Também na arquitectura a forma não 
é fixa, conforma-se de acordo com a 
relação que estabelece com o tema da 
história que conta. O ponto comum a 
todas as possibilidades de conteúdo e 
de estilo, tanto da narrativa como da 
arquitectura, é que todas elas relatam 
acontecimentos que remetem para o 
conhecimento do Homem e das suas 
realizações no mundo.101

A partir da narração de uma 
realidade específica, isto é, a partir 
do conhecimento que nos é dado da 
história das personagens de uma 
história em particular, somos levados 
a reflectir sobre temas mais amplos, 
de valor universal, sejam eles o 
“amor”, a “amizade”, o “remorso”, a 
“saudade”,  a “sociedade” ou a “morte”. 
“A third category, more rarely 
found, firmly rooted in the specifics, 
manages to generalize these specifics 
so they take a universal importance, 
transcending the importance of the 
place itself, just as characters in a 
play, superbly aware of the nuances 
of the situation they find themselves 
in, yet create a frame larger than this 
situation, large enough to hold us all.”102

A história não é mais que uma 
sucessão de imagens, moldadas pela 
linguagem, que ilustram a acção. 

100. INFOPEDIA - Texto Narrativo. 
Disponível em: 
https://www.infopedia.
pt/$texto-narrativo

101. INFOPEDIA - Texto Narrativo. 
Disponível em: 
https://www.infopedia.
pt/$texto-narrativo

102. Moore, Charles (1962) “The 
general and the specific”, Towards 
Making Places, Autumn, pág. 33.

Tanto melhor é a história quanto mais 
fortes forem as imagens na expressão 
do tema que lhe está subjacente. 
Para isto, todos os elementos da 
imagem narrados, os objectos que 
as compõem, contribuem para a 
expressão do tema, para a expressão 
da realidade representada, do estado 
de coisas. Todo o enredo é composto 
numa relação estreita entre todas 
as suas partes, para que o conceito 
da história se possa claramente 
expressar.
A arquitectura, para nós, é isto. É  
contar uma história específica que 
transmite, a partir dela, um valor 
universal. A capacidade de compor 
imagens fortes, quer seja através de 
palavras ou da construção física de 
formas é, como nos diz Wittgenstein 
no seu Tratatus Logicus Philosophicus, 
a capacidade de pensar.
“A imagem lógica dos factos é o 
pensamento.”103

A arquitectura deverá ser, mais que 
documental, narrativa. Não se limita 
a espelhar as vontades específicas 
da sociedade. É seu propósito 
fundamental pensar essas vontades – 
pensar a realidade. Sendo narrativa, 
cria a ponte entre os factos – o real – o 
específico e o imaginado – a possível 
realidade e o universal. É um sistema 
em si mesmo, coerente e regrado, 
reflexo de um raciocínio lógico sobre 
a realidade. É simbólico – uma relação 
entre significado e significante não- 
-arbitrária.104 

Sem o carácter não-arbitrário entre 
o conceito e a forma, o projecto não 
conta uma história, não cumprindo, 
portanto, a sua função.

103. Wittgenstein, Ludwig (2015) 
Tratatus Logicus-Philosophicus. 
Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian. pág.38.

104. Saussure, Ferdinand (1959) 
Course in General Linguistics, New 
York: The Philosophical Library, pp. 
65 a 68.

[23]
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Estudo de planta da segunda proposta 
apresentada para a Casa São Félix. 
Abril de 2015. 5m

1m



67 ___ 

2.ª aproximação

A Sofia e o Luís são enfermeiros que 
trabalham por turnos, com horários 
irregulares. O descanso faz-se a horas 
incertas, muitas vezes enquanto 
outros membros da família e amigos 
se divertem nas zonas comuns. 
É necessária uma casa que acolha 
simultaneamente estados de espírito 
opostos. A zona dos quartos quer- 
-se, assim, resguardada  das zonas 
comuns, para que não seja perturbada 
pelos barulhos provenientes da sala e 
cozinhas. 
Não sabem se esta casa será a sua 
última, mas preferem contar com essa 
possibilidade e ter uma de apenas 
um piso de rés-do-chão que facilite 
a vida a pessoas com mobilidade 
condicionada. 
A garagem integra o volume da casa, 
correspondendo, deste modo, ao 
ideal  de comodidade partilhado 
pelos clientes. Querem sair do carro 
e estar no interior da casa, seguros e 
resguardados das intempéries. 
A casa que desejam é, na verdade, 
muito semelhante ao apartamento 
que já possuem, sendo que a diferença 
evidente está na existência de uma 
grande zona exterior.
Nesta proposta, o projecto é 
reestruturado. Constatou-se uma 
irremediével distância entre o ideal 
projectado na primeira proposta e a 
realidade vivida pelos clientes. 
Aqui, procuramos responder, antes 
de mais, aos problemas específicos 
dos clientes que são reflexo da 
nossa sociedade. Esta é, portanto, 
uma proposta de projecto do nosso 
tempo, que encontra a sua relevância 
no contributo honesto para a 
documentação da história de uma era. 
“There is no such thing as criticism; 
there is only history. (...) What is 

[24]

106. Aravena, Alejandro - em 
entrevista à Dezeen. Disponível 
em: https://www.dezeen.
com/2016/01/13/alejandro-
aravena-interview-pritzker-prize-
laureate-2016-social-incremental-
housing-chilean-architect/

essencial to understanding architecture 
is the mentality, the mental structure of 
any given period.”103

Esta é a história de uma família 
que anseia pela mudança, mas que 
se amarra ao passado. Querem 
uma casa nova, mas que seja 
igual ao seu apartamento. Uma 
casa contemporânea, mas com 
apontamentos “rústicos”. Que seja 
grande em qualidade, mas pequena 
em gastos.
O projecto desenha dois volumes 
que, enlaçados, formam um todo. 
Estes ilustram as dicotomias que 
caracterizam os desejos dos seus 
futuros moradores: Comum/Privado, 
Contemporâneo/Rústico, Bom/
Barato, Passado/Presente, Presente/
Futuro, Convívio/Sossego.
É na ideia da interligação de 
realidades aparentemente desconexas 
que o projecto ganha rumo. Pretende- 
-se aqui atingir a unidade a partir 
do reconhecimento dos opostos que 
constituem o projecto, num processo 
dialógico. 
Terreno e construção são duas partes 
de um único projecto. Ambos têm 
limites visíveis, mas não são fechados, 
relacionam-se, tentando alcançar 
uma congruência que pudesse ser 
construída.
Fez-se o reconhecimento de 
fenómenos reais alheios à nossa 
circunstância. E, para isso, não 
foi preciso tentar ser os clientes. 
Simplesmente tivemos que os 
ouvir, sem filtros, e encarar o 
caos que daí surgiu diante de nós, 
conceptualizando-o para chegar a uma 
clareza lógica de intenções.
“We are trained to have a kind of 
selective listening. We listen to what we 
want to listen to.” 106

105. Tafuri, Manfredo (1986) “There 
Is No Criticism”, Design Book 
Review, no. 9, spring, pp. 8-11.
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Planta de alinhamentos 
para o terreno da 
Casa São Félix, 
disponibilizada pelos 
serviços da Gaiurb.  
Maio de 2015.

Email do cliente 
Luís Oliveira acerca 
da segunda proposta 
apresentda para a Casa 
São Félix em Abril de 
2015.
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Uma ficha

1.º momento
Lembro-me de, quando andava no 
quinto ou sexto ano, um professor ter 
levado para a aula uma ficha para a 
turma fazer. Era uma ficha com um 
número extensíssimo de alíneas que 
descreviam tarefas que consistiam em 
exercícios ridículos, como cacarejar 
ou andar de gatas de um lado da 
sala ao outro, ou dizer alto alguma 
coisa disparatada. Era um exercício 
de treino, com o objectivo de ser 
completado o mais rapidamente 
possível.
Antes de ser dada a partida, o 
professor disse-nos para lermos com 
atenção a ficha do início ao fim e para 
só depois começarmos as tarefas.
Como as alíneas eram bastante 
numerosas, e os alunos ansiosos para 
serem os primeiros a acabar o desafio, 
muitos lançaram-se imediatamente à 
resolução dos vários pontos. 
Rapidamente se gerou o caos na sala 
de aula.
Apenas alguns se mantiveram 
silenciosamente a ler todas as alíneas 
e, foram esses que, estranhamente, 
acabaram o desafio em primeiro lugar.

2.º momento
Como disse acertadamente Aravena, 
“não há nada pior do que responder 
correctamente às perguntas erradas.” 
Ainda para mais quando as perguntas 
exigiram bastante trabalho para serem 
correctamente respondidas. 
A proposta que havia começado 
finalmente a estabilizar-se torna-se, 
novamente, obsoleta, desta vez por 
obra de uma imposição camarária 
que estipulava a necessidade de 

se observar a continuação do 
alinhamento que a casa do vizinho 
impõe em relação ao afastamento do 
volume construído em relação à rua.  
Esta exigência, com a qual não 
contávamos, não por mera distracção, 
mas por acreditarmos que a mesma 
não fazia, nem faz, sentido ser 
aplicada, tendo em conta a proposta 
apresentada e o contexto em que ela 
se insere, veio intransigentemente 
ordenar nova reformulação da 
proposta. Apesar de, à data da 
segunda proposta, desconhecermos a 
existência destes alinhamentos, eles 
já estavam estabelecidos a priori, pelo 
que, apesar de não concordarmos 
com a sua aplicação cega, devemos 
assumir que a maior falha foi nossa, 
em não nos termos informado 
atempadamente desta condicionante. 
O erro foi nosso. Caiu-nos a ficha. 
E se bem que “errar é humano”, a 
capacidade de assumir o erro e de 
dar início, a partir dele, a algo novo 
é o que nos afasta vertiginosamente 
das máquinas: “Uma máquina tem 
o seu imaginário já encerrado.” 107 

Não consegue superar o erro. “Pelo 
contrário, as mãos do homem que 
trabalha directamente na matéria, 
são mãos que estão atentas ao 
imprevisto, ao erro, e, mesmo que 
pensem caminhar numa determinada 
direcção (...) cada percalço, cada erro, 
funciona como cruzamento, ou seja, 
como ponto onde é possível mudar 
de direcção.”107

Houve que tornar este erro em mais 
que uma aprendizagem do tipo “para 
a próxima não volto a fazer”. Tentamos 
torná-lo num erro inventor: positivo, 
produtivo, motor da imaginação, 
pensamento que avança.
Avaliando o que se seguiu, talvez haja 
erros que nos convém repetir.

107. Tavares, Gonçalo M. (2013) 
Atlas do Corpo e da Imaginação, 
Alfragide: Editorial Caminho, pág. 
430.

[25]
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Planta da terceira proposta apresentada 
para o projecto da Casa São Félix.  
Junho de 2015. 5m
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3.ª aproximação

Dando solução às várias 
condicionantes que se impõem, o 
projecto afasta-se cada vez mais de 
uma ideia de forma preconcebida. 
“Desde que um indivíduo empreende 
uma acção, qualquer que seja, esta 
começa a escapar às suas intenções. 
Esta acção entra num universo de 
interacções e é finalmente o meio que a 
agarra num sentido que pode tornar-se 
contrário à intenção inicial.”108

Transforma-se num amontoado de 
respostas que se tentam conjugar 
coerentemente,  num compromisso 
entre várias vontades, numa 
aproximação de opostos, numa 
mestiçagem, algo que quer ser 
contemporâneo, mas que se agarra à 
tradição. 
“Em certos momentos, o projecto 
ganha vida própria. Transforma-se 
então num animal volúvel, de patas 
inquietas e de olhos inseguros.”109

Vai fugido dos princípios que 
havíamos estipulado. As suas acções 
são mais instintivas do que racionais. 
Vai em fuga e nós tentamos apanhá-lo. 

108. Morin, Edgar (2008) Introdução 
ao pensamento complexo, Lisboa: 
Instituto Piaget, pág. 118.

109. Siza, Álvaro (2009) 01 Textos,  
Porto: Livraria Civilização Editora, 
pág. 25.

Mas os seus caminhos são incertos. 
Ele traça novos caminhos. 
É necessário contê-lo, acalmá-lo, 
pois à medida que foge vai-se 
transformando.
“Se as suas transfigurações não são 
compreendidas, ou dos seus desejos 
é satisfeito mais do que o essencial, 
torna-se um monstro. Se tudo quanto 
nele parece evidente e belo se fixa, 
torna-se ridículo. Se é demasiadamente 
contido, deixa de respirar e morre.”110

Esta proposta como que se desenha 
a si própria, na oscilação entre o 
equilíbrio e o desequilíbrio, na 
procura da estabilidade.
“Frequentemente a acção voltará em 
boomerang sobre a nossa cabeça. Isto 
obriga-nos a seguir a acção, a tentar 
corrigi-la – se ainda houver tempo 
– e por vezes torpedeá-la como os 
responsáveis da NASA, que se um 
foguetão se desvia da sua trajectória 
enviam um outro para o fazer 
explodir.”111

110. Siza, Álvaro (2009) 01 Textos,  
Porto: Livraria Civilização Editora, 
pág. 25.

111. Morin, Edgar (2008) Introdução 
ao pensamento complexo, Lisboa: 
Instituto Piaget, pág. 118.

[26]
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Louise Bourgeois, Cell (Choisy), 1990-1993
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A metamorfose

[27]

Um dia, Gregor Samsa acorda e vê 
estar  transformado num repugnante 
bicho.
“O que me aconteceu?”, pensou ele. 112

“An unfortunate natural family 
occurrence with which one must 
reluctantly contend”113

Num contentamento descontente, 
Gregor e a sua família tentam adaptar- 
-se à sua nova condição:
“Não se pode ser culpado nem inocente 
de qualquer coisa de contingente: pode 
apenas ter-se vergonha disso, como 
quando, na rua, escorregamos numa 
casca de banana.”114

Nunca, em toda a história que nos 
conta Kafka,  a família ou o próprio 
Gregor pensam na possibilidade de 
reverter o processo de metamorfose.
As únicas possíbilidades que viam 
diante deles eram conformarem- 
-se com a existência do bicho, ou 
simplesmente acabar com ele.
O estado do bicho, cada vez mais 
débil e definhado, anuncia a sua 
morte. Os familiares choram, não pelo 
bicho, mas sim por Gregor, o filho 
e irmão que existia antes de se ter 
transformado em bicho.
Tivessem eles certeza absoluta de que 
Gregor estava ainda dentro daquele 
corpo horrível, que a metamorfose 
do seu corpo não lhe havia afectado a 
consciência, e talvez o final da história 
tivesse sido diferente. No entanto, 
quando Gregor parte, a paz regressa 
a casa dos Samsa. As soluções para os 
problemas que Gregor antigamente 
resolvia aparecem agora sem o 

112. Kafka, Franz (2016) A 
“Metamorfose”, O Bestiário de 
Kafka, Lisboa: Bertand Editora, 
pág.9.

113. Kelly, Richard T. (2015) Kafka’s 
Metamorphosis: 100 thoughts for 
100 years, The Guardian, 18 Julho. 

114. Agamben, Giorgio (1999) Ideia 
de prosa. Lisboa: Cotovia, pág. 78.

mínimo de esforço. Os ânimos elevam-
se e a vergonha desaparece.
Também o projecto parece ter sido 
vítima de um processo repentino e 
incontrolável de metamorfose. A sua 
forma é estranha ao seu conteúdo. 
Está corrompida, impura, suja, como 
um enorme parasita. 
O sentimento de culpa e de vergonha 
assalta-nos e consome-nos. 
Rapidamente cresce uma repulsa pela 
forma selvagem e descontrolada que o 
projecto tomou. O corpo não serve ao 
projecto.
Nesta etapa, tal como a família 
Samsa, fomos incapazes de pensar 
num processo para a  reversão da 
metamorfose. Na natureza este é 
um processo unidireccional. Depois 
de iniciada a metamorfose não há 
retrocesso. A única maneira de a 
interromper é matar o bicho no 
processo.
A única coisa naturalmente 
possível era livrarmo-nos do bicho, 
já que conformarmo-nos com a 
sua existência se havido tornado 
insuportável. Faltou-nos imaginação.
Deixámos de ver o Gregor que existia, 
ainda, dentro do corpo disforme. 
Quando surgiu a quarta proposta, o 
desconforto desapareceu. Eliminou- 
-se a vergonha, o estigma e, com eles, 
algo fundamental também morreu: 
o afecto que os clientes tinham à 
proposta, por nela verem algo de si, 
a sua inclusão neste processo, que 
havíamos conseguido, ainda há pouco, 
conquistar.
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Estudos da quarta proposta apresentada 
para o projecto da Casa São Félix.  
Julho de 2015.
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4.ª aproximação

“Pode dizer-se grosseiramente que 
quanto mais uma organização é 
complexa, mais tolera a desordem.
(...) Mas um excesso de complexidade 
é em definitivo desestruturante. No 
limite, uma organização que só tivesse 
liberdades e muito pouca desordem 
desintegrar-se-ia, a menos que 
houvesse como complemento desta 
liberdade uma solidariedade profunda 
entre os seus membros.”115

A desordem havia-se tornado 
excessiva e por isso nenhuma ideia 
parecia estar a tomar forma senão 
a idea de desordem em si. Aqui 
repudiou-se o excesso de acaso, de 
decisões inseguras e impulsivas. 
Mas, sem que nos apercebêssemos, 
talvez tivéssemos ido longe de 
mais. Apesar de, conscientemente, 
o objectivo não ter sido o de cessar 
o diálogo entre nós e os clientes,  o 
modo abrupto como impusemos a 
quebra pôs em evidência esse final. 
Interromper o diálogo frenético, para 
que a ordem se voltasse a estabelecer, 
era o pretendido. No entanto, 
estávamos, mais uma vez, a definir 
unilateralmente em que consistia esta 
“ordem”.
Por esta razão, havíamos transposto o 
limite da racionalidade e entrado no 
campo da racionalização.
“A racionalidade é o jogo, é o diálogo 
incessante entre o nosso espírito que 
cria estruturas lógicas, que as aplica 
sobre o mundo e que dialoga com 
o mundo real. (...) A racionalização 
consiste em querer encerrar a 
realidade num sistema coerente. E 
tudo o que, na realidade, contradiz 
este sistema coerente é desviado, 
esquecido, posto de lado, visto como 
ilusão ou aparência. (...)”116

115. Morin, Edgar (2008) Introdução 
ao pensamento complexo, Lisboa: 
Instituto Piaget, pág. 135.

116. Morin, Edgar (2008) Introdução 
ao pensamento complexo, Lisboa: 
Instituto Piaget, pág.135.

Quisemos desfazer o projecto das 
contradições que se lhe haviam 
somado. Perseguimos a ideia do 
belo hegeliano, da busca da lógica 
incorruptível, da coerência absoluta 
do sistema, o que não parece ser um 
mal em si mesmo. O problema foi fazê- 
-lo unilateralmente, sem integrar os 
clientes no processo. 
“... muitas vezes não há tanta perfeição 
nas obras compostas por várias partes 
e realizadas por vários mestres, como 
naquelas em que um só trabalhou. 
Assim observamos que os edifícios 
iniciados e acabados por um só 
arquitecto são geralmente mais belos 
e mais bem ordenados do que aqueles 
que vários adaptaram, servindo-se 
de velhas paredes que tinham sido 
erigidas para outros fins. (…) 
E assim eu pensava que a ciência dos 
livros, ao menos daqueles cujas razões 
não são senão prováveis, e que não são 
susceptíveis de demonstração, tendo 
sido avolumada, pouco a pouco, com as 
opiniões de várias e diversas pessoas, 
não se encontra tão próxima da 
verdade como os raciocínios simples 
que um homem de bom senso pode 
fazer naturalmente, acerca das coisas 
que se lhe deparam.”117

A arquitectura não é simples. Edifícios 
iniciados e acabados por um só 
arquitecto, consigo enumerar alguns 
casos, como a casa Upper Lawn 
dos Smithsons ou a casa própria do 
Oskar Hansen, mas estes casos são 
excepções à regra. A arquitectura é  
colectiva, e esta é a característica que 
melhor a define.
Esta proposta desencadeou o mesmo 
tipo de reacção nos clientes que a 
primeira proposta apresentada, por 
ambas se assemelharem não em 
forma, mas em forma de fazer.  

117. Descartes, René (2010) O 
Discurso do Método, Lisboa: Edição 
Babel, pág. 24.

[28]
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Douglas Heubler, Variable Piece #70 (1971)
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Douglas Heubler refere em muitas das 
partes escritas dos seus trabalhos que  
apenas o conjunto fotografia(s)- 
-descrição constitui a forma do seu 
trabalho. As duas partes formam o 
todo e nenhuma delas vale por si só. 
“The work is not simply the 
photographs; they require the presence 
of the text and seem to have no 
status independent of that text, and, 
moreover, they don’t seem to strive 
for one. The photographs appear to 
be the proof that a legitimate work of 
visual art can be made by means of the 
putting-forward of an assignment...”118

A apresentação da obra enquanto 
justaposição de dois formatos 
autónomos formula o paradoxo 
partes/todo segundo lógicas de 
distinção, conjunção e implicação.
Contrariando a fotografia enquanto 
arte retiniana119 (depictive art), o seu 
papel é instrumentalizado. Deixa de 
ser um fim em si mesmo, não é julgada 
somente segundo a mestria técnica e 
estética que encerra. Toda a atenção 
que o observador possa depositar na 
sua apreciação resultará insuficiente 
para conhecer a totalidade da obra.
Por sua vez, é destacado o papel do 
conceito, da ideia, do argumento 
concebido que valida a obra. Mas o 
conhecimento deste é igualmente 
insuficiente para a compreensão da 
obra.
Assim, podemos afirmar que, nas 
obras de Heubler, o todo é mais do que 
a soma das partes que o constituem.
Ao mesmo tempo, a associação das 

118. Wall, Jeff (2012) “Agency and 
Automatism: Photography as Art 
Since the Sixties”, Critical Inquiry, 
Vol. 38, No. 4.

119. Chafes, Rui (2015) Rui Chafes 
Sob a Pele conversas com Sara 
Antónia Matos, Lisboa: Documenta, 
pág. 24.

duas partes traz consigo limites à sua 
interpretação. Aquela fotografia, uma 
vez sem a descrição que a acompanha, 
talvez potenciasse no observador 
uma leitura mais atenta das suas 
qualidades intrinsecas e autónomas 
do todo, autónomas daquelas que 
estão explicitadas na descrição que 
a acompanha. Ou, do mesmo modo, 
talvez o observador, lendo o texto 
separado da fotografia, conseguisse 
ver nele qualidades discursivas que, 
ao precipitar-se imediatamente para 
a fotografia, deixam de ser meritórias 
de atenção.
Ora, nesta ordem de ideias, podemos 
igualmente afirmar que o todo é, 
então, menor que a soma das partes.  
“... isto apresenta dificuldades para 
o nosso entendimento e para a 
nossa estrutura mental. O todo é 
simultaneamente mais e menos que a 
soma das partes.”120

Daqui podemos deduzir a importância 
de entender uma obra a partir da 
consideração quer do seu todo, quer 
das partes que o compõem.  E isto 
aplica-se tanto ao trabalho de Heubler 
como a qualquer outro que não limite  
o argumento de sua validação à sua 
componente estética, incluindo a 
prática da arquitectura.
É um pouco a ideia formulada 
por Pascal: “Considero impossível 
conhecer as partes sem conhecer o 
todo, mas considero ainda menos 
possível conhecer o todo sem conhecer 
singularmente as partes.”121

120. Morin, Edgar (2008) Introdução 
ao pensamento complexo, Lisboa: 
Instituto Piaget, pág. 124.

121. Morin, Edgar (2008) Introdução 
ao pensamento complexo, Lisboa: 
Instituto Piaget, pág. 148.

Douglas Heubler: as partes e o todo

[29]
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Planta de cobertura da proposta final para o 
projecto da Casa São Félix. Dezembro de 2016.
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5.ª aproximação: a última camada

Esta proposta trabalha sobre a 
base que foi feita em conjunto com 
os clientes, reclamando-lhe uma 
ordem que parecia inexistente, uma 
estrutura.
Para chegar à estrutura, há que 
compreender que o processo 
projectual da Casa São Félix se 
caracteriza por ter sido uma 
acumulação de sucessivas 
repescagens. Mesmo quando 
as soluções pareciam variar 
drasticamente, a criação de uma nova 
proposta nunca foi fracturante, nunca 
se perdeu a totalidade das ideias 
contidas na anterior.
O processo foi uma sobreposição de 
camadas, layers permeáveis, que se 
mancham umas às outras, deixando 
a descoberto partes e ocultando 
totalmente outras.
“Structure is built on abandoned 
intentions (...) each new layer, as 
furious as it may be, is always smitten 
and colored by what is underneath.”122

Esta última camada, a proposta final, 
é a sobreposição de todas as outras, 
de todas as partes que as compõem, 
e como tal, é a representação de algo 
extremamente complexo. Quanto mais 
complexo é o todo, mais difícil se torna 
a sua compreensão.
“There are many layers, and any 
analysis concerns for good reason 

122. Kirkeby, Per (2012) Writings on 
Art. Washington: Spring Publication, 
pág. 56.

almost always the last of them. The 
final layer in the superficial sense. But 
how to speak of what cannot be seen: 
such layers as have been painted over 
or blotted out?”123

No sentido de evitar que 
essa complexidade se torne 
desestruturante, repesca-se o ideal 
de geometria de síntese que se 
havia implementado em propostas 
anteriores, mas perdido na proposta 
feita em conjunto com os clientes. 
“O meio formal que, em geral, 
procuramos para aglutinar as questões 
e problemas que cada projecto põe é o 
de procurar uma geometria de síntese, 
a forma que, das que respondem as 
condicionantes do projecto, possua a 
menor complexidade possível.”124

Esta idea é parte fundamental para a 
compreensão e legitimação da criação 
desta obra de arquitectura, pois é 
o que possibilita à mesma tornar 
claras as suas partes. São as partes, 
vindas das sucessivas camadas, que 
compõem o plano final e que trazem 
em si as pequenas histórias que 
integram a narrativa da obra.
Pela análise das partes, todas elas 
necessárias e relevantes para a 
representação do todo, pois derivam 
de uma geometria de síntese, 
chegaremos ao pensamento complexo 
que deu origem à proposta final.

123. Kirkeby, Per (2012) Writings on 
Art. Washington: Spring Publication, 
pág. 56.

124. Serôdio, João Pedro (2016) 
Projecto e Contexto Pensado 
na Obra de Serôdio, Furtado 
& Associados. Prova de 
Doutoramento, Faculdade de 
Arquitectura da Universidade do 
Porto.

[30]
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Per Kirkeby - Blå, 
ornament, 1969

Fred Frith - partitura 
gráfica Bricks for six, 
1992

Robert Rauschenberg, 
White Painting [three 
panel], 1951
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Estratificação de intenções

“Buildings may mean something to 
some people, but to everyone the key 
to what they mean is what they look 
like.”125

Três estratos compõem a fachada: a 
primeira desde a cota de piso até aos 
2,20m de altura, a segunda dos 2,20m 
até aos 2,30m e a terceira dos 2,30 até 
aos 3,40m. 

Tijolo. Friso. Cappotto.
Os tijolos são maciços, de fabrico 
artesanal. São tijolos cerâmicos de 
face à vista e a sua cor é uma mescla 
entre cinzentos, brancos, amarelos 
e laranjas-pálidos. Têm 21cm de 
comprimento, 4cm de altura e 
10cm de largura de imperfeições. 
São assentes com argamassa clara 
em contrafiado, conferindo às suas 
paredes um tom neutro generalizado. 
O acabamento é feito com um 
barramento e escovagem com a 
argamassa clara, que confere a esta 
um aspecto tosco sem que esconda a 
estereotomia compassada dos tijolos.
Os 2,20m de altura das paredes de 
tijolo são também a altura dos vãos 
exteriores que as primeiras ladeiam. 
Acima destes, o friso metálico, 
perfeitamente horizontal, dá a volta 
à casa servindo de plinto ao último 
estrato da fachada que, como se de 
uma tampa se tratasse, poisa, branca e 
imaculada, sobre ele.  

É entre as paredes de tijolo e a faixa 
branca que a casa se constrói. É na 
contínua horizontalidade do friso que 
a percebemos.
São três estratos, sim. Mas, a uma 
certa distância, tudo é um.

125. Brittain-Catlin, Timothy  (2017) 
“Outrage: ‘The anti-ornament 
hysteria is thankfully now at 
the bottom of the dustbin’”, 
Architectural Review, 1 September. 
Disponível em: https://www.
architectural-review.com/
rethink/campaigns/outrage/
outrage-the-anti-ornament-hysteria-
is-thankfully-now-at-the-bottom-of-
the-dustbin/10022849.article

[31]

TIJOLO
tradição. antigo. peso. tectónico. 
verdade construtiva. texturado. 
fragmentado. simples. cru. figurativo.
CAPPOTTO

modernidade. novo. leveza. pele. 
mentira construtiva. liso. contínuo. 
composto. pintado. abstracto.
FRISO

O friso é, por definição, um contínuo 
horizontal. É uma linha que separa 
e que une, que põe em destaque 
duas realidades, diferenciando-as, 
ao mesmo tempo que estabelece o 
diálogo entre as mesmas. 
Construtivamente falando, é possível 
imaginar outras soluções que 
dispensassem o friso, podendo, 
talvez por esta razão, ser confundido 
com mera decoração. No entanto, 
a essas soluções faltar-lhes-ia não 
apenas rigor compositivo, mas 
essencialmente rigor ideológico. Ele 
ultrapassa a dimensão decorativa, 
pois, para além de ser estético, é 
simbólico e é também técnico. Ele 
permite a articulação sensível e 
eficaz entre vários elementos da 
construção, entre eles os muros de 
limite do terreno e o volume da casa 
propriamente dita. 
No entanto, se o ornamento for 
considerado, pois que o seja por 
apenas uma razão: por ser algo que 
se repete eternamente, sendo, por 
isto, como que uma metáfora do curso 
da vida.126 Apesar da sua aparente 
inutilidade, ele faz a gestão de vários 
momentos conflituosos. 
E o que é uma casa senão o espaço 
onde se faz a gestão da nossa vida, 
por sua vez, uma contínua gestão de 
conflitos?

126. Kirkeby, Per - vídeo ‘Per Kirkeby 
We Build Upon Ruins’ disponível no 
Louisiana Channel, min. 17.08: 
 
‘An ornament is something which 
repeats itself endlessly. 
In a way, you can say life is like 
that.  
It’s an eternal appearance of 
exactly the same things.’
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Ilustrações do livro Here, de Richard McGuire
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Cozinha regional ou sala vaga

A pedido dos clientes, o espaço que 
inicialmente havia sido pensado para 
albergar uma cozinha regional veio a 
tornar-se um espaço “multifuncional”.
Esta aparente inexistência de um 
único propósito perturbou-nos. Nos 
contornos incertos que definiam 
agora este espaço parecia faltar rigor, 
parecia faltar razão.  
A existência de uma sala sem 
função específica numa casa cujo 
orçamento disponível para a sua 
construção não parece encher as suas 
medidas parecia-nos, também, uma 
irresponsabilidade. Este espaço, que 
já contava com a nossa desconfiança 
desde o início do processo, parecia 
então totalmente desnecessário.  
Mais: parecia inútil. 
No entanto, uma coisa é não lhe dar 
utilizade, ou não ser possível de o 
utilizar, outra é o espaço ser inútil, 
realmente desprovido de qualquer 
função. Isto é, como demonstra George 
Perec, algo difícil (senão impossível) 
de conceber. 

“A bedroom is a room in wich there is a 
bed; a dining-room is a room in which 
there are a table and chairs, and often 
a sideboard; a sitting-room is a room in 
which there are armchairs and a couch; 
a kitchen is a room in which there is a 
cooker and a water inlet; a bathroom is 
a room in which there is a water inlet 
above a bathtub; when there is only a 
shower, it is known as a shower-room; 
when there is only a wash-basin it is 
known as a cloakroom; an entrance- 
-hall  is a room in which at least one of 
the doors leads outside the apartment; 
in addition, you may find a coat-rack in 
there; a child’s bedroom is a room into 
which you put a child; a broom closet is 
a room into which you put brooms and 
the vacuum cleaner; a maid’s bedroom 
is a room that you let to a student.”127

127. Perec, George (2008) Species of 
Spaces and Other Pieces. London: 
Penguin Classicsm, pág. 27.

Usualmente, a função de uma divisão 
é posta a claro pelos objectos que 
acolhe. Este é o caso em que a divisão 
nada de certo acolherá. 
A função específica deste espaço, 
aquela que ultrapassa as multifunções 
que ele poderá desempenhar e que é 
transversal a todas elas, é a chave para 
a compreensão da sua finalidade e 
legitimação da sua existência.
Sala vaga. 
É vaga porque pode ser ocupada e, 
uma vez ocupada, será de acordo 
com as vontades dos habitantes 
da casa que completa. É uma sala 
que, reconhecendo as necessidades 
passageiras dos habitantes, lhes dá 
espaço. O seu carácter transitório e 
indefinido permite-lhe que se torne 
“uma espécie de palco ou de espaço 
vazio que depois se deixa marcar”.128

Esta sala será um marcador de pontos 
de não-retorno. “A vida continua... mas 
nunca será a mesma coisa...”129 
Será um exaltamento na linha contínua 
que descreve a vida da Casa São Félix. 
Não é um espaço flexível. Não se 
pode mudar a sua conformação. 
É estruturante e perene, e é 
precisamente a sua forma rígida, esta 
existência de limites definidos, que dá 
força às sucessivas mudanças que se 
imaginam para o seu interior.    
Ter uma sala vazia “é como acordar 
todas as manhãs com a perspectiva de 
começar tudo de novo.”130

Talvez, afinal, seja um espaço inútil, 
no sentido em que todas as coisas 
aparentemente inúteis, como a arte, 
parecem servir o mesmo propósito: 
dar corpo, tornar visíveis, perpetuar 
momentos. Ser retrato dos tempos. 
Isto é, permitir que um momento ou 
período específico seja assimilado 
para que, desta forma, se possa tornar 
memória.

128. Graça, João Carrilho da (2016) 
“João Carrilho da Graça: A Sala 
Vaga”, Maria Milano, Roberto 
Cremascoli ; A Casa de Quem Faz 
as Casas - Sala Vaga. Matosinhos: 
Cardume (Escola Superior de Artes 
e Design), pág. 21.

129. ibidem.

130. Graça, João Carrilho da (2016) 
“João Carrilho da Graça: A Sala 
Vaga”, Maria Milano, Roberto 
Cremascoli ; A Casa de Quem Faz 
as Casas - Sala Vaga. Matosinhos: 
Cardume (Escola Superior de Artes 
e Design), pág. 27.

[32]
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Larry Sultan, 
Los Angeles, Early Evening, 1986
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Três quartos, uma vista

“El deseo de tener una habitación 
propria no era sencillamente 
cuestión de intimidad. Demonstraba 
la conciência cada vez mayor de 
individualidad, de una vida personal 
interior mayor y la necessidad de 
expresar esa individualidad de forma 
física.”131

De todas as divisões de uma casa, o 
quarto é o símbolo da individualidade 
de cada um dos membros familiares 
por excelência. É o espaço que nos 
permite distanciar-nos física e 
psicologicamente das pessoas com 
quem vivemos. Dessincronizarmo- 
-nos do nosso entorno. Ali é-nos 
permitido estar sozinhos, ou então 
acompanhados física ou virtualmente 
das pessoas ou dos assuntos aos quais 
decidimos dar atenção, ambas as 
situações significando que estamos 
por nossa conta, que temos autonomia 
de escolha. No quarto, moldamo-nos a 
partir das nossas escolhas individuais. 
“E muitos sonhadores querem 
encontrar na casa, no quarto, uma 
roupa do seu tamanho.”132

O quarto é paradoxalmente o 
espaço doméstico que possibilita 
mais intimidade e mais abertura. É 
aquele que nos distancia da família, 
e simultaneamente aquele que mais 
facilmente se torna num espaço 
hipertextual, onde os limites às 
nossas acções são muito menores em 
comparação com os das zonas comuns 
do espaço doméstico. 
Fechados nele, a liberdade que este 
nos proporciona pode ser de tal 
ordem que nos faça chegar a pensar 
que não necessitamos de sair mais 
dali. Somos independentes, auto- 
-suficientes. Voltamo-nos para dentro, 
porque dentro dele conseguimos 
chegar virtualmente a qualquer lado, a 
qualquer tempo.

131. Alexander, Christopher; 
Chermayeff, Serge (1968) 
Comunidad y Privacidad: Hacia 
una nueva arquitectura humanista. 
Buenos Aires: Ediciones Nueva 
Vision, pág. 118.

132. Bachelard, Gaston (1974) A 
poética do espaço. São Paulo: Abril 
Cultural, pág. 239.

E enquanto pensávamos nisto, na 
janela do quarto, o Castanheiro, cujas 
folhas verdes despontam. A natureza 
do outro lado da janela, a poucos 
passos de distância de nós. A vida 
novamente sincronizada. A sucessão 
natural dos acontecimentos, sem que 
seja necessário tomar qualquer tipo 
de decisão. 
Quantos dias passaram desde a última 
vez que entrei no quarto? 

“La apreciación del orden visible de la 
naturaleza resulta un estimulante para 
la vida humana y en particular para 
la armonía de la vida familiar. (...) El 
arbolito que crece frente a la ventana 
de nuestro cuarto es mucho más real 
que la gigantesca sequoia de un parque 
nacional. Uno adquiere verdadera 
conciencia del proprio desarrollo sólo 
cuando puede confrontarlo con el 
pulso cambiante de las estaciones y 
con los ritmos recurrentes de la luz y la 
sombra.”133

Por fim, quando saímos do quarto e 
nos sentamos à mesa, falamos das 
folhas que despontam do Castanheiro, 
de como o tempo passa a correr, de 
como é tão fácil perder-se a noção das 
horas, dos dias, dos outros. 
Então, os outros respondem, e 
falam das folhas que despontam do 
Castanheiro, de como o tempo passa a 
correr, de como é tão fácil perder-se a 
noção das horas, dos dias, dos outros.
O ritmo abrandou e estabilizou. 
A família, tal como a natureza, é algo 
que não se controla, nem se escolhe. 
São realidades não-hipertextuais, 
lentas, de carácter permanente.

133. Alexander, Christopher; 
Chermayeff, Serge (1968) 
Comunidad y Privacidad: Hacia 
una nueva arquitectura humanista. 
Buenos Aires: Ediciones Nueva 
Vision, pág. 62.

[33]
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Esquissos e imagens de algumas soluções pensadas 
para o volume da churrasqueira.
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Churrasqueira

A churrasqueira foi, indiscutivelmente, 
o elemento da casa que contou 
com mais reajustes, ganhando 
um protagonismo que alguns 
considerarão excessivo no processo 
criativo. 
Reunião após reunião, email após 
email, o tema da churrasqueira era 
alvo de atenção.
Foi à medida que avançávamos no 
projecto e com as discussões em torno 
deste elementos que nos apercebemos 
da carga simbólica que este contém e 
do porquê do Luís se importar tanto 
com a sua idealização. É à volta da 
churrasqueira que a família e amigos 
se juntam para festejar e desfrutar da 
companhia uns dos outros. É símbolo 
do convívio, do lazer e da amizade, 
máximas que descrevem a  casa aos 
olhos do Luís. Para ele, que vive entre 
Angola e Portugal, a casa representa a 
quebra da rotina, a pausa do trabalho, 
a família e os amigos em festa.
Daí esta pequena obsessão com o 
desenho da churrasqueira perfeita: 
não é mais que a representação de 
uma concepção de habitar. Neste caso, 
a concepção de habitar do Luís.
Por sua vez, a Sofia não demonstrava 
especial interesse neste tema. 
Antes eram as questões derivadas 
da expectativa de uma vivência 
prolongada naquele espaço, tais 
como a questão da segurança, do 
desempenho térmico das divisões e da 
articulação funcional dos espaços, que 
a preocupavam.  
Por um lado, temos uma concepção 
do habitar como algo interminente 
e despreocupado, onde se quer uma 
casa o mais autónoma possível para 
que os cuidados de manutenção 

sejam os mais reduzidos possíveis, 
não ocupando assim os poucos 
dias de descanso. Por outro, está 
bem presente a ideia da rotina, 
da optimização do quotidiano, da 
permanência.
Percebemos que a Casa São Félix 
devia, pela existência destas duas 
realidades antagónicas, responder a 
expectativas também elas, em vários 
temas afectos ao projecto, opostas. 
Devia ser casa de férias ou casa-
refúgio e, ao mesmo tempo, casa de 
habitação permanente. Integrar estas 
duas realidades num único desenho 
de casa.
A estratégia montada foi a da inclusão, 
e foi isto que nos fez debruçar tanto 
tempo na questão da churrasqueira.
Em casas de habitação permanente, 
vemos usualmente o volume da 
churrasqueira como elemento solto, 
desligado da casa, muitas vezes 
constituindo um volume anexo à casa 
juntamente com uns arrumos ou a 
lavandaria. Aqui, a churrasqueira 
integra-se na casa. Não é uma 
realidade diferente à que a casa 
normalmente comporta, é parte 
integral da realidade da casa, que é de 
carácter dual.
Quisemos fazer este volume como 
uma continuação do espaço interior 
da cozinha regional, como uma 
extensão, não como um anexo. A sua 
materialidade assim o confirma: não 
é mais que a continuação das paredes 
de tijolo pontuadas de aberturas e de 
chaminés. 
Desde o momento em que entramos 
na casa, a sua presença impõe-se. O 
carácter recreativo da casa anuncia-se. 
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It is what it is: a portrait of 
a studio in 1000 images

Em 2009, na Eye of Gyre Gallery, 
em Tokyo, esteve exposto o 
trabalho do estúdio de design 
gráfico nova-iorquino 2x4 sob 
forma de 1000 imagens expostas 
nas paredes da galeria e nas 
páginas de cada um dos exemplares 
do livro “It is what it is”.

“a hefty, rectangular, canvas-
bound catalog that comprises 
a visual history of the firm’s 
design process (...) the book 
documents with exhausting 
intensity the beginning-to-
end process of delivering 
multifaceted design to diverse 
clients in different media — 
the long and uncertain road 
from initial concept to a 
“practically autistic phase of 
visual generation” consisting of 
Sharpie-scratches, charrettes 
and stray thoughts, and on to the 
eventual, polished execution, 
which could be a printed 
document, an object, wallpaper, 
LED lighting or façade.”

Gavin Browning, “it is what it 
is,” Places Journal, November 
2009. Accessed 21 Sep 2017. 
https://doi.org/10.22269/091111
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João Pedro Serôdio: “É o que é”

“É o que é”, disse-nos incontáveis 
vezes o Arq.º João Pedro Serôdio a 
propósito de uma qualquer solução 
para um problema de projecto. 
A sua insatisfação é evidente. No 
entanto, o modo como pronuncia esta 
expressão torna-a, paradoxalmente, 
trágica e indiferente. Como se nada 
pudéssemos fazer para remediar algo 
que está em iminência de descarrilar. 
Que é incontornável. Ou, até, como 
se esse descarrilamento fosse um 
mal necessário a algo que eu não 
compreendia.

“... uma tensão trágica. Digo trágica, não 
para me colocar como personagem 
trágica, mas para colocar a tragédia do 
pensamento condenado a enfrentar 
contradições sem nunca as poder 
liquidar.”134

Os momentos que desencadeiam o 
estado de espírito que acompanha 
o  “É o que é” corresponderão talvez 
ao reconhecimento da brecha que 
existe sempre num sistema coeso e 
ordenado. Àquele momento em que 
a ideia passa a corresponder a uma 
intencionalidade projectiva, a um 
compromisso entre a mão e a mente. 
Em que a perfeição se encontra 
novamente em fuga. Em que o belo 
deixa de ser sublime.
O momento de confronto com 
a realidade, nunca totalmente 
controlável.

134. Morin, Edgar (2008) Introdução 
ao pensamento complexo, Lisboa: 
Instituto Piaget, pág. 141.

“A perfeição é um produto não do gosto 
mas de uma lógica incorruptível. Há 
algo de poder, de determinação, de 
ordem que o garante, que possibilita 
essa ‘construção’ mental, conceptual, 
que faz corresponder com exactidão, 
sem corrupção, com verdade, a 
inteligência com a ‘coisa’ criada. Na 
correlação subjacente entre a lógica 
da inteligência e a criação, aparece o 
belo sublime, isto é, uma lógica pura 
e profunda, interior e verdadeira, que 
determina o resultado, existe uma 
espécie de ‘razão’ interna que apenas 
e subtilmente se anuncia na pureza do 
resultado.”135

Corresponde talvez a um estado de 
suspensão de juízo, de epoché, de 
imperturbabilidade, que adia uma 
formulação de juízo sensato. Que, 
simultaneamente, não aceita nem 
recusa este elemento dissonante que 
se impôs ao projecto, mas que, ainda 
assim, avança. 
“Há que sujeitar as ideias à ditadura 
dos problemas e convertê-las em 
matéria, fazendo com que atributos 
como o peso, massa, densidade, 
vazio, textura possam ser entendidos 
num todo.”136 Mais essencial ainda é 
conformarmo-nos de que aquilo que a 
mente concebe, fruto de uma intensa 
actividade intelectual, dificilmente 
consegue materializar-se sem que o 
resultado acabe por traduzir apenas 
vontades ou intenções de um efeito 
possível.

135. Serôdio, João Pedro (2016) 
Projecto e Contexto Pensado 
na Obra de Serôdio, Furtado 
& Associados. Prova de 
Doutoramento, Faculdade de 
Arquitectura da Universidade do 
Porto.

136. Neves, José Manuel das (2007)
Arquitecturas – Programa, conceito, 
Matéria. Casal de Cambra: 
Caleidoscópio.

[35]
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A casa, por Sofia e Luís

[36]

"O Homem sonha, a obra nasce ..."
Desta premissa, aliada ao facto de 
termos adquirido um terreno para 
construção, foi um passo para que se 
pudesse idealizar uma moradia.
Morar num apartamento, como 
estamos agora, significa estar 
permanentemente dependente 
de outros.  Nunca estamos 100% 
à vontade, pois temos que ter em 
conta que não vivemos isolados e 
que as nossas vontades serão sempre 
condicionadas pelos restantes 
condóminos, a quem devemos 
respeito, e pelas obrigações que 
temos para com o condomínio, 
como, por exemplo, realizar obras de 
melhoramento.
Ter a possibilidade de viver numa casa 
isolada garante-nos mais autonomia 
e livre arbítrio no uso do espaço 
doméstico. O facto de ser uma casa de 
raiz vem adicionar a estes benefícios 
a possibilidade de escolher, à partida, 
uma casa que melhor se adeqúe aos 
nossos ritmos de vida e exigências. 
A escolha da equipa de arquitetura foi 
bastante ponderada, pois a idealização 
de uma moradia "para a vida" não é 
fácil e só o saber dos arquitectos nos 
poderia guiar nos prós e contras das 
nossas ideias e expectativas, bem 
como elucidar-nos das condicionantes 
das leis vigentes.
Queríamos uma equipa com visão de 
futuro, e acreditamos que uma equipa 
jovem, apesar do inconveniente 
incontornável que é a sua falta 
de experiência, nos traria outras 
vantagens, como a ausência de “vícios” 
ganhos no meio da construção, e uma 
vontade de fazerem correctamente o 
seu trabalho e serem bem-sucedidos.
Foi baseados nestas ideias que 
escolhemos a Inês e o Francisco para 

projectar a nossa casa e parece-nos 
não nos termos enganado.
Apesar dos constrangimentos 
impostos, como as limitações de 
orçamento e as condicionantes do 
terreno, conseguimos levar avante 
uma moradia que corresponde à nossa 
maior expectativa: funcionalidade, 
para uma resposta eficaz a um futuro 
onde estará incluída a velhice e, quem 
sabe, outro tipo de contratempos. 
A casa como está, idealizada em 
conjunto, está de uma forma tal que 
não existem barreiras arquitectónicas 
mesmo para uma pessoa com algum 
grau de dependência, por pequeno 
que seja.
Claro que nem tudo são alegrias no 
processo, existem partes penosas 
como, por exemplo, a escolha de 
materiais ou a escolha da empresa 
construtora, que exigiram bastante 
tempo, estudo e consideração.
A sua escuta assertiva foi sem 
dúvida um dos factores que mais nos 
agradaram durante o processo de 
desenvolvimento do projecto, factor 
sem o qual não poderíamos ter levado 
a nossa visão de moradia avante.
Até ao momento, estamos muito 
satisfeitos com o seu trabalho e 
esperamos que seja assim até ao fim 
da obra. Esperamos que a moradia 
em questão sirva de exemplo a todos 
os intervenientes e que toda a gente 
esteja satisfeita com o trabalho 
realizado, resultado de longas horas 
de estudo e reuniões. 
As nossas recomendações para a 
Inês e o Francisco não poderiam ser 
melhores, pois, e mais uma vez, digo 
que um dos seus pontos fortes é a 
escuta assertiva que têm, conseguindo 
passar para o papel o que, nós 
clientes, queremos.  
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Nota final

Isto não é uma nota final.
Prefiro chamar-lhe antes de “ponto de 
situação”.
Dou por terminada esta dissertação 
na semana em que se começam a 
betonar as fundações da Casa São 
Félix. O terreno parece cada vez mais 
pequeno. Pergunto-me se a ideia ainda 
caberá nele. 
Pudesse ser eu a assentar cada um 
dos tijolos e, quando surgissem 
surpresas, seria eu a primeira a ficar 
surpreendida. Veria, deste modo, ficar 
garantida a oportunidade de ser eu a 
primeira a encontrar uma solução.
É esta a melhor parte da segunda 
Casa: apesar de nunca poder vir a ser 
obra feita, concluída, pelo menos só eu 
a poderei construir.
Passará esta casa, algum dia, a ser 
mais que um projecto? 

Bem ou mal, a Casa São Félix já o é. É 
real, a sua criação teve um início e terá 
necessariamente um fim. Vai existir 
e depois ser ruína. É um sistema 
fechado, finito.
A segunda Casa é um mistério. Hoje é 
uma coisa e amanhã pode ser outra. 
Não que seja desprovida de lógica, 
totalmente aleatória, sem sentido, não. 
Ela é racional, mas esta racionalidade 
é distendida, permite multiplas 
entradas, é rizomática, um sistema 
aberto. 
Esta casa, quero-a continuamente em 
construção.
A Casa São Félix, só quero que ela 
esteja finalmente construída. Não me 
interpretem mal: quero muito vê-la 
crescer e aprender com esse processo, 
mas o que mais profundamente desejo 
é ver se a ideia lá estará, ou seja, se 
este é ou não um projecto relevante, 

e isto só é passível de ser verificado 
depois da casa  estar fisicamente 
habitada.
“Significance is not achieved by the 
display of icons, signs and symbols – no 
matter how “appropriate” – but by how 
buildings actually come to be and how 
they continue to be part of the lives 
of the people who dream them, draw 
them, build them, own them, and use 
them.
Buildings with significance are 
significant to someone, rather than, 
or in addition to, being symbolic of 
something. Symbols and icon function 
in the context of ritual; significant 
objects and places need not be so 
framed.
(...)
Symbols can be non-significant, thing 
can be significant and not be symbolic; 
between symbolism and significance, 
significance has the existential import 
and is larger category.”137

Esta é a experiência que inicia uma 
investigação – investigação em torno 
da arquitectura dita relevante, da 
arquitectura real.
“O Homem não faz mais do que repetir, 
durante toda a sua vida, um só acto: 
ingressa numa profissão e progride 
nela.”138

Independentemente dos resultados 
a que chegue, cada obra feita será 
a confirmação de que não tenho 
bússola. Mas um mapa vai-se 
construindo, ao mesmo tempo que 
construo a Casa. 
“Todo o investigador investiga porque 
está perdido e será sensato não ter a 
ilusão de que deixará de o estar. Deve, 
sim, no final da sua investigação, estar 
mais forte. Continua perdido, mas 
está perdido com mais armas, mais 
argumentos.”139

137. Benedikt, Michael (1987) For 
an Architecture of reality. Lumen 
Books. Disponível em: http://
maquinas-defuego.blogspot.
pt/2015/07/150725michael-
benediktfor-architecture.html

138. Musil, Robert (1977) O Homem 
sem Qualidades, 3.º Tomo, Lisboa: 
Livros do Brasil,  pág.90.

139. Tavares, Gonçalo M. (2013) 
Atlas do Corpo e da Imaginação, 
Alfragide: Editorial Caminho, 
pág.38.
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Esta é a experiência que inicia o 
desenho de um mapa.
A investigação dita o desenho do 
mapa e este, por sua vez, orienta 
a investigação. Qual deles o mais 
importante?

Fazer um obra de arquitectura sem ter 
um mapa é estar perdido e não querer 
encontrar o caminho. Fazer um mapa 
sem fazer qualquer obra é ter a ilusão 
de que não se está perdido: aqui, 
as ruas do mapa não vão dar a lado 
nenhum.
“... Se o mapa se opõe ao decalque, é 
porque está inteiramente virado para 
uma experimentação directa sobre o 
real.”140

A utilidade que este exercício tem para 
mim parece-me estar devidamente 
explicada. “Quanto à utilidade que os 
outros receberiam da comunicação 
dos meus pensamentos, não poderia 
ser muito grande, tanto mais que ainda 
não os levei tão alto que não se torne 
necessário juntar muitos elementos 
antes de os utilizar na prática; e julgo 
poder afirmar, sem sombra de vaidade, 
que se houver alguém capaz dessa 
tarefa, devo ser eu que não outro: não 
porque não haja no mundo vários 
espíritos incomparavelmente melhores 
do que eu, mas porque não se sabe 
conceber e tornar tão própria nossa, 
uma coisa, quando se recebe de outrem 
do que quando somos nós próprios a 
inventá-la.
(...)
Numa palavra, se existe no mundo 
alguma obra que não possa ser tão bem 
acabada por outro como pelo próprio 
que a iniciou, essa é exactamente 
aquela em que estou ocupado.”141

Tendo chegado certamente a mais 
dúvidas do que conclusões, alegra-me  

140. ibidem.

141. Descartes, René (2010) O 
Discurso do Método, Lisboa: Babel, 
pág. 91.

verificar que tanto umas como outras 
são minhas. Inteiramente minhas. 
“... É uma questão de método: é preciso 
transportar sempre o decalque para o 
mapa. (...) Transpor os decalques para 
o mapa, referir as raízes ou as árvores a 
um rizoma.”142

Enquanto indivíduos de uma 
sociedade, somos sempre produto 
da cultura, o que significa que somos 
todos, forçosamente, um conjunto 
de decalques. Cabe-nos, a nós, fazer 
deles um mapa. Eu tentei fazer uso 
das minhas limitadas habilidades para 
tornar tudo o que recebi em matéria 
para o meu pensamento.
“I think I have never invented a 
line of thinking but that it was 
always provided for me by someone 
else & I have done no more than 
passionately take it up for my work of 
clarification...”143

Deste somatório de textos de carácter 
fragmentário resultam inícios para 
futuras explorações.
Pedindo emprestada a metáfora de 
João Barrento no prefácio de Ideia 
de Prosa de Agamben, este primeiro 
volume constitui um “jardim de 
muitos canteiros em que se semeiam 
ideias, esperando que daí nasça 
alguma coisa”. 
Nesses reinícios, mais uma vez 
recusarei escrever uma nota final 
para, antes, fazer mais um ponto de 
situação.
“Por onde se começa? Onde se acaba? 
A única resposta é dizer: começa-se 
pelo sítio a que chamamos início e 
termina-se no sítio que denominamos 
final.”144

142. Deleuze, Gilles; Guatarri, Félix 
(2016) Rizoma, Lisboa: Sistema 
Solar, pág. 32.

143. Wittgenstein, Ludwig (1984) 
Culture and Value, Chicago: Chicago 
University Press, pág.16.

144. Tavares, Gonçalo M. (2013) 
Atlas do Corpo e da Imaginação, 
Alfragide: Editorial Caminho, 
pág.40.
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Czech, Hermann (2007) “Cafés”. Christoph Grafe 
and Franziska Bollerey (Ed.): Cafés and Bars. The 
Architecture of Public Display, New York-London 
(Routledge).

22. A arquitectura hoje, a linguagem hoje 

imagens

Cena do filme “The fountainhead” –  O discurso 
de Howard Roak em tribunal. The fountainhead. 
Realização: King Vidor. Interpretação: Gary Cooper, 
Patricia Neal, Raymond Massey, Robert Douglas, Kent 
Smith. Warner Bros., 1949. DVD.

notas de rodapé

Stierlin, Henry; Picard, Gilbert (1996) The Roman 
Empire, Lausanne: Benedikt Taschen.
Vitrúvio (2009) Tratado de Arquitectura. Lisboa: IST 
Press.
 
23. Desconstruir o pensamento

imagens

páginas 106 a 109 do catálogo da exposição MAN 
transFORMS, de Outubro de 1976, no Cooper-Hewitt 
Museum. 

notas de rodapé

Wittgenstein, Ludwig (2015) Tratatus Logicus-
Philosophicus. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
Saussure, Ferdinand (1959) Course in General 
Linguistics, New York: The Philosophical Library.
Rym, Sim van der (1966) “Problems and Puzzles”, AIA 
Journal, January.

24. 2.ª aproximação

imagens

planta esquemática da segunda proposta para o 
projecto da Casa São Félix.  Abril de 2015.

notas de rodapé

Aravena, Alejandro - em entrevista à 
Dezeen. Disponível em: https://www.dezeen.
com/2016/01/13/alejandro-aravena-interview-
pritzker-prize-laureate-2016-social-incremental-
housing-chilean-architect/
Tafuri, Manfredo (1986) “There Is No Criticism”, 
Design Book Review, no. 9, Spring.

25. Uma ficha

imagens

Planta de alinhamentos para o terreno da Casa São 
Félix, disponibilizada pelos serviços da Gaiurb, em 
Maio de 2015.

notas de rodapé

Tavares, Gonçalo M. (2013) Atlas do Corpo e da 
Imaginação, Alfragide: Editorial Caminho.

26. 3.ª aproximação

imagens

Planta da terceira proposta apresentada para o 
projecto da Casa São Félix. Junho de 2015.

notas de rodapé

Morin, Edgar (2008) Introdução ao pensamento 
complexo, Lisboa: Instituto Piaget.
Siza, Álvaro (2009) 01 Textos,  Porto: Livraria 
Civilização Editora.

27. A metamorfose

imagens

Bourgeois, Louise - Cell (Choisy), (1990-1993)
notas de rodapé

Kafka, Franz (2016) A “Metamorfose”, O Bestiário de 
Kafka, Lisboa: Bertand Editora.
Kelly, Richard T (2015) Kafka’s Metamorphosis: 
100 thoughts for 100 years, The Guardian, 18 Julho. 
Disponível em: https://www.theguardian.com/
books/2015/jul/18/franz-kafka-metamorphosis-100-
thoughts-100-years
Agamben, Giorgio (1999) Ideia de prosa. Lisboa: 
Cotovia.

28. 4.ª aproximação

imagens

Estudos da quarta proposta apresentada para o 
projecto da Casa São Félix. Julho de 2015.

notas de rodapé 

Morin, Edgar (2008) Introdução ao pensamento 
complexo, Lisboa: Instituto Piaget.
Descartes, René (2010) O Discurso do Método, Lisboa: 
Edição Babel.

29. Douglas Heubler: as partes e o todo

imagens

Heubler, Douglas - Variable Piece #70, (1971)

notas de rodapé

Wall, Jeff (2012) “Agency and Automatism: 
Photography as Art Since the Sixties”, Critical Inquiry, 
Vol. 38, No. 4.
Morin, Edgar (2008) Introdução ao pensamento 
complexo, Lisboa: Instituto Piaget.
Chafes, Rui (2015) Rui Chafes Sob a Pele: conversas 
com Sara Antónia Matos, Lisboa: Documenta.

30. 5.ª aproximação: o último layer
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imagens

Planta de cobertura da proposta final para o projecto 
da Casa São Félix. Dezembro de 2016.

notas de rodapé

Serôdio, João Pedro (2016) Projecto e Contexto 
Pensado na Obra de Serôdio, Furtado & Associados. 
Prova de Doutoramento, Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto.
Kirkeby, Per (2012) Writings on Art. Washington: 
Spring Publication.

31. Estratificação de intenções

imagens

Rauschenberg, Robert - White Painting [three panel], 
1951
Kirkeby,  Per - Blå, ornament, 1969
Frith, Fred - partitura gráfica Bricks for six, 1992

notas de rodapé

Brittain-Catlin, Timothy (2017) “Outrage: ‘The anti-
ornament hysteria is thankfully now at the bottom 
of the dustbin’”, Architectural Review, 1 September. 
Disponível em: https://www.architectural-review.
com/rethink/campaigns/outrage/outrage-the-anti-
ornament-hysteria-is-thankfully-now-at-the-bottom-
of-the-dustbin/10022849.article 
Kirkeby, Per - vídeo ‘Per Kirkeby We Build Upon 
Ruins’. Disponível em http://channel.louisiana.dk/
video/kirkeby-we-build-upon-ruins.

32. Cozinha regional ou sala vaga

imagens

Ilustrações do livro Here, de Richard McGuire. 
McGuire, Richard - Here. 2014, Hamish Hamilton.

notas de rodapé

Carrilho da Graça, João (2016) “João Carrilho da 
Graça: A Sala Vaga”, Maria Milano, Roberto Cremascoli 
; A Casa de Quem Faz as Casas - Sala Vaga. Matosinhos: 
Cardume (Escola Superior de Artes e Design).
Perec, Georges (2008) Species of Spaces and Other 
Pieces, London: Penguin Classics.

33. Três quartos, uma vista

imagens

Sultan, Larry - Los Angeles, Early Evening, 1986

notas de rodapé

Alexander, Christopher; Chermayeff, Serge (1968) 
Comunidad y Privacidad: Hacia una nueva arquitectura 
humanista. Buenos Aires: Ediciones Nueva Vision.
Bachelard, Gaston (1974) A poética do espaço. São 
Paulo: Abril Cultural.

34.    A churrasqueira

imagens

Esquissos e imagens de algumas das soluções 
pensadas para o volume da churrasqueira.

35.    João Pedro Serôdio: “É o que é”

imagens

2x4 Design Studio: It is what it is: a portrait of 
a studio in 1000 images. 2009. Disponível em: 
https://2x4.org/ideas/47/it-is-what-it-is-%28or-are-
we-done-yet-%29/

notas de rodapé

Morin, Edgar (2008) Introdução ao pensamento 
complexo, Lisboa: Instituto Piaget.
Neves, José Manuel das (2007) Arquitecturas 
– Programa, conceito, Matéria. Casal de Cambra: 
Caleidoscópio.
Serôdio, João Pedro (2016) Projecto e Contexto 
Pensado na Obra de Serôdio, Furtado & Associados. 
Prova de Doutoramento, Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto.

36. A Casa, por Luís e Sofia 

notas de rodapé

Texto da autoria dos clientes do projecto da Casa São 
Félix

Nota final

notas de rodapé

Benedikt, Michael (1987) For an Architecture of 
reality. Lumen Books. Disponível em: http://maquinas-
defuego.blogspot.pt/2015/07/150725michael-
benediktfor-architecture.html
Deleuze, Gilles; Guatarri, Félix (2016) Rizoma, 
Lisboa: Sistema Solar.
Descartes, René (2010) O Discurso do Método, Lisboa: 
Babel.
Musil, Robert (1977) O Homem sem Qualidades, 3º 
Tomo, Lisboa: Livros do Brasil.
Tavares, Gonçalo M. (2013) Atlas do Corpo e da 
Imaginação, Alfragide: Editorial Caminho.
Wittgenstein, Ludwig (1984) Culture and Value, 
Chicago: Chicago University Press.
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