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Últimas pedras a serem colocadas (pedras recuperadas do caminho original 
para entrar na antiga casa). Encontro entre o pavilhão e o pátio ... ‘tal como 
encontrado’. 

Pavilhão Upper Lawn, A & P Smithson - Março, 1962



the SELF-PORTRAIT in your palm
Napperon inspirado na exposição ‘This 
is Tomorrow’ (Whitechapel Art Gallery, 
Londres, 1956)
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Resumo

A partir da análise de algumas obras de Alison e Peter Smithson e de Anne Lacaton e Jean 

Philippe Vassal, este trabalho parte da ambição de (re)construir a tríade clássica da arquitectura 

- Firmitas, Utilitas, Venustas - em nome de uma arquitectura mais próxima da sua essência. 

Parece-nos fundamental, em nome de um projecto-de-arquitectura próprio, persegui-la, de modo 

a despir a arquitectura de alguma superficialidade, e de maneira a compreender qual o seu âmago, 

campo essencial de/para a acção. A origem da arquitectura, a sua base, não é apenas algo que se 

situa num passado cronológico mas que incorpora o interior até da obra mais contemporânea. 

Afinal, aquilo que às vezes tomamos por novo não são mais do as raízes do antigo, sob a forma 

inovadora que é o fruto das circunstâncias e contingências do agora.



Lacaton & Vassal, Cité Manifeste, Mulhouse, 2005
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Abstract

 Starting from some of the oeuvre of Alison & Peter Smithson and Anne Lacaton & Jean 

Philippe Vassal, this work has the ambition to (re)construct architecture’s classic triad – Firmitas, 

Utilitas, Venustas – on behalf of an architecture closer to its essence. In the name of one’s own 

architectural-project, one believes to be fundamental to chase this essence, in order to unveil 

architecture from its superficiality and to understand its core, its essential field of action. The origin 

of architecture – its centre – does not seem like something that exists only in a chronological past, 

but it embodies the interior of the most contemporary work. After all, what we take as something 

new can merely represent the roots of something old, in a innovative shape, which is the fruit of 

the circumstances and contingences of the moment. 



“Nite Queen”, Wolfgang Tillmans, 2013
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 Résumé 

 Prenant comme point de départ l’œuvre de Alison & Peter Smithson et Anne Lacaton 

& Jean-Philippe Vassal, cette réflexion tient l’ambition de (re)construire la trinité classique de 

l’Architecture - Firmitas, Utilitas, Venustas - à la recherche d’une architecture plus proche de ses 

fondements. Semble-t-il fondamental, au nom d’un projet-d’architecture personnel, la chercher 

pour dévoiler l’architecture de sa superficialité, comprenant son champ d’opération essentiel. 

Les origines de l’architecture, son fond, ne sont pas quelque chose qui se trouve seulement dans 

un passé chronologique mais qu’incarne l’intérieur même de l’œuvre la plus contemporaine. 

Finalement, ce qui on trouve souvent comme nouveau, ce n’est que les racines de l’archaïque sous 

la forme innovatrice qui est fruit des circonstances et contingences du maintenaint. 
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a casa ideal / a casa comum
derrubar o objecto / libertar o poema

de modo a que a arquitectura possa contribuir para a construção de uma ‘casa ideal’... 
há que repensar os modos convencionais de pensar e fazer a arquitectura.

repensar os elementos da tríade vitruviana de modo a que estes actuem na nossa realidade, 
conforme as nossas necessidades.

estratégia 
(do lat. strategia < gr. στρατηγία) s.f.

Conjunto de acções consideradas como meios 
importantes para a consecução de alguma coisa.

problema
(do lat. problèma < gr. πρόβλημαde de προβαλλω  ‘propor uma 
questão’) s.m.

   Questão que se coloca por ser resolvida segundo 
métodos lógicos, racionais; 
   Qualquer questão difícil de resolver ou de explicar 
e que, por esse motivo, causa perplexidade;
   Dificuldade na realização ou na compreensão de 
alguma coisa. 

modelo
(do it. modello) s.m.

   O que é representativo de alguma coisa, que lhe 
serve de exemplo. 
   Representação formal de uma realidade, de um 
fenómeno ou conjunto de fenómenos
funç. adj. Que reúne características ou qualidades 
que fazem dele um exemplo a ser seguido.  



(ii) dar-forma-a (iii) uma outra (est)ética(i) por uma arquitectura dialogante

O ‘estilo’ desta arquitectura é volátil. É a partir das possibilidades de apro-
priação que oferece aos seus habitantes que se define o seu ‘rosto’, sendo pano 
de fundo para algo maior: a vida. 
Esta nova imagem da arquitectura só será incorporada, gradualmente, 
pelo hábito, pelo uso, a partir de uma aproximação a que Walter Benjamin 
apelidou de ‘táctil’. A nossa experiência das obras de arquitectura dá-se pela 
distracção; a condição formal da arquitectura é apenas um pano de fundo 
para que o quotidiano se desenrole. Logo, ‘um edifício é interessante apenas se 
for mais que ele mesmo; se carregar o espaço à sua volta com possibilidades’.

forma: “As formas são, literalmente, aquilo que em filosofia se chama as 
condições de possibilidade (da existência) enquanto individuação singular 
num mundo – sem forma nada acede ao reconhecimento.” (R. Silva) 

(y) Como dar-forma à arquitectura? Traçar uma linha entre construção e 
arquitectura pode-nos ajudar nesta tarefa. 

O arquitecto não é um especialista: construir em arquitectura é um desafio 
e nunca uma afirmação. Não há listas de ‘como fazer’: a construção da 
arquitectura não admite automatismos; para um arquitecto dar-forma será 
sempre uma experiência (mesmo que isto implique deixar tudo na mesma).

(x) O Homem não precisa de arquitectos para levantar abrigos que o 
protejam da natureza, desde sempre que o homem constrói sem a ajuda de 
arquitectos. A arquitectura não é imprescindível à sobrevivência. 
A verdadeira utilidade da arquitectura é oferecer algo mais. Não se separa do 
que é prático, mas vai para além daquilo que é necessário: procura o prazer 
no habitar.

utilitas firmitas venustas

(z) A linguagem da arquitectura tem diferentes significados, que mudam 
conforme a nossa história pessoal. Não existe uma vivência universal da 
arquitectura, igual para todos. 
A imagem da arquitectura é contaminada directamente pela vida quotidiana, 
uma camada de significado que se adiciona à obra a partir do habitar. A casa 
ideal é aquela que podemos tornar nossa sem alterar nada. A imagem da 
arquitectura é reflexo do habitante.

Para que a nossa arquitectura possa ser útil ao habitar, interessa-nos 
trabalhar com a realidade, não com um discursos imaginários. 
Interessa-nos uma arquitectura sem retórica, que explora as condições e os 
meios do presente, cujas preocupações sejam terrestres e universais. 

Para que a experiência da arquitectura seja possível, são necessários olhares 
atentos, abertos, dispostos a libertarem-se de algumas convenções, em nome 
do ‘maravilhoso desafio’ que herdámos do Movimento Moderno: procurar um 
melhor habitar; ‘casa’ que permita ‘uma harmoniosa realização espiritual, 
intelectual, e física’ dos seus habitantes.

A arquitectura deve garantir a sua finalidade como abrigo, mas ter a 
possibilidade de jogo, espaço para o imprevisível. Uma máquina - ou 
brinquedo - para o habitar. A vida dos habitantes move-se e faz mover, e as 
mudanças ocorrem quer a arquitectura esteja preparada ou não para elas.

Somos tantos e tão diferentes: a obra deve prever alguma imprevisibilidade, 
e possibilitar-nos espaço para o crescimento e a mudança. As diferentes 
vidas do habitante devem fazer sempre parte do projectar, não importa se o 
utilizador é concreto ou imaginário. 

Para permitir mais liberdade e qualidade ao quotidiano do habitante, é mais 
interessante definir um arquitectura onde os espaços não sejam divididos por 
‘funções’, mas por qualidades, permitindo um habitar mais livre.

estratégia

estratégia

modelos

problema problema

modelos

problema

estratégia

por uma 
arquitectura 
possível

desejo de 
inteligência

finalidade e 
jogo

neutralidade
amável

uma conversa 
sussurada

(in)utilidade

Wayland Pavilion, 1959-82 Upper Lawn, 1958-82

Cato Lodge, 1971-2003

Hexenhaus, 1986-....

Appliance House(s), 1956-1958

Casa Latapie, 1993

modernidade 
permanente

Cato Lodge, 1971-2003

Upper Lawn, 1959-1982

Eames House, 1945-49

Casa Latapie, 1993

Palais Tokyo, Paris, 2012Torre Bois de Prête 2011 Wayland Pavilion, 1959-82 Torre Bois de Prête 2011 Palais Tokyo, Paris, 2012

Casa Soho, 1952 Casa Latapie, 1993

Sugden House, 1955-56Eames House, 1945-49
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Villa Put Away, 1994

Escola de Arquitectura, Nantes, 2009 (colagem)

Priory Walk, 1961-1971
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Dedico, antes de mais, este trabalho à minha mãe, ao meu pai, à minha avó, à 

minha família, pelo amor incondicional.

Ainda antes desta tese começar, já eu sabia, sem nunca ter investigado, que 

a casa ideal é aquela que podemos tornar nossa, sem nada alterar. É na 

verdadeira amizade que estamos uns com os outros e somos uns para os 
outros, mantendo porém uma exterioridade: os amigos não se diluem, não se 
justapõem, não se substituem. A amizade é uma forma de exposição ao outro, 
mas uma exposição que não quebra a reserva, que não invade a solidão.
Por esse motivo, gostava de agradecer à Mafalda e ao Pedro, por serem os 

primeiros amigos; ao Francisco pel’a viagem; à Sara, ao Pedro, à Micau, ao 

Frank, ao Luca, pela já longa amizade; à Liliana, pela mais recente; ao Toni 

pela inevitavelmente retomada; à Helena, que sempre fez da casa dela a casa 

de todos; ao Jorge, pela familiaridade (e por nos mostrar o interior do tempo, 

algures para os lados do Douro); à Rita por ser, tal como nós, uma pesssoa 
rara, de um mundo antigo e longínquo. 

Ao Adrien, pela confiança e por ser, antes de tudo, um grande Professor. À 
Manu, à Elisa, ao Federico, ao Guillaume... porque a amizade fez (e faz) das 

mais longas jornadas de trabalho algo menos doloroso. À Justine, por nos ter 
ajudado a fazer de Bruxelas casa.

Obrigada à Susete, ao Nuno, à Diana, ao Anízio, ao Pedro; por todas as bolachas 

e palavras queridas.

Ao Axel, por nos ter acolhido na sua arca de Noé.

Ao Professor Manuel Mendes, por nos ensinar a procurar a cor do nosso peixe.

E, finalmente, ao João. A minha metade, nesta ‘friendly enmity’.
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Entrevista-aula-conversa, 2014 
(Diogo Seixas Lopes, João Paupério, Jorge Correia, Maria Rebelo)
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Abertura 
Debaixo deste tecto há um jardim 

Como estudantes, ao longo do curso de arquitectura, temos a sensação que a intenção 
principal da(s) disciplina(s) de Projecto seja encenar um simulacro do que o arquitecto fará na 
vida depois da escola. Os exercícios partem de um lugar físico específico, ao qual genericamente 
se apelida ‘contexto’, e de uma detalhada lista de compartimentos (estritamente associados 
a determinadas funções) que o edifício deve incluir, e ao qual se chama ‘programa’. Assim, 
partindo de um contexto e de um programa, pensamos espaços para habitantes imaginários. 

Estes espaços vão sendo consolidados a partir do desenho: elaboramos plantas, cortes 
e alçados, aos quais associamos materialidades e técnicas construtivas, tentando atribuir ao 
edifício qualidades espaciais na sua relação com a luz, com a paisagem, com o ‘espaço público’. 
Todas estas condições vão sendo discutidas e aprimoradas aula a aula, e o seu desenho é 
influenciado por referências ‘validadas’ pelos professores que nos acompanham, estruturados 
a partir de um gosto dominante partilhado pela escola. No final de cada ano, mesmo na 
evidente impossibilidade da construção real das propostas – sobretudo tendo em conta alguns 
dos programas propostos pela disciplina: museus, arquivos, centros culturais... – o objectivo 
último e ideal proposto pelo curso é que cada arquitecto-a-ser idealize um edifício pronto a ser 
construído. A tríade vitruviana (utilitas, firmitas, venustas) é, ainda, a base forte deste ensino 
de arquitectura. Pensa-se um quê; pensa-se um como; mas não se chega a pensar um porquê.

Pelo contrário, chegado o último ano de escola, é-nos pedido que elaboremos uma 
dissertação enquanto trabalho final. Não existe uma lista de temas – não há programa definido, 
nem contexto específico: o programa é a Arquitectura, e o contexto é a (nossa) vida.

No momento de chegada a este último exercício, a minha percepção do que será o 
afã do arquitecto já havia sido informada por outras fontes para lá da escola. O estágio extra-
curricular que concluí no atelier Baukunst, em Bruxelas, ainda antes de começar o meu trabalho 
final, apresentou-me outro(s) modo(s) possível(eis) de pensar-e-fazer arquitectura. Apesar do 
domínio do desenho e da construção se terem revelado, ainda assim, essenciais ao longo do 
estágio, foram-me apresentados outros modos possíveis de organizar o espaço à nossa volta, 
para lá da construção física de um edifício. 

Aqui, um dos primeiros projectos sobre o qual trabalhei propunha repensar e activar um 
espaço onde figurava uma pequena cobertura. Esta cobertura havia já sido pensada e desenhada 
pelo próprio estúdio, anos antes, a pedido da cidade de Bruxelas com a intenção de revitalizar 
um pequeno jardim inserido num interior de quarteirão. O propósito desta cobertura seria 
oferecer-se ao acolhimento e à criatividade espacial de quem ali vive: a possibilidade de fazer 
concertos, festas da vizinhança, conferências, churrascos; ou simplesmente, aos gestos de lazer 
quotidiano da comunidade que a circunda. No entanto, encontrando-se numa zona da cidade 
economicamente desfavorecida e socialmente estigmatizada, a apropriação do espaço por parte 
dos habitantes nunca chegou a existir: para evitar situações de conflito, o pequeno jardim de 
Quatre-Vents manteve o seu portão fechado.

Por esta razão, a cidade voltou a convocar-nos para que elaborássemos formas de 
dinamizar este lugar. Desta vez, o intuito da nossa proposta não seria o de construir, no sentido 
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O jardim, o caminho e a cobertura. Elementos de jogo 
propostos.

O feito geométrico faz-se chão. 
(Conferência, Rua des Quatre Vents, Bruxelas, 2014)

“Aquilo que o comum afirma é justamente esse 
espaçamento da liberdade, esse vazio que é a 
possibilidade da comunidade (...) É preciso, na 
materialidade de um lugar, o influxo de um gesto 
de convocação, de uma disposição favorável às 
aberturas e trocas feitas 

(...) é preciso que nele algo convoque à vinda, 
algo que se enuncie e anuncie sem ordenar, uma 
‘visibilidade’ que não ofusque.” 

 Rodrigo Silva, “A elegia do comum”
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corrente da palavra, mas elaborar estratégias que animassem o jardim e a cobertura existentes. 
Não alterando quase nada: para que tudo fosse igual, mas ligeiramente diferente.

 Entre operações que incluíram ainda assim domínio(s) do desenho, a maior parte do 
projecto, contudo, passaria pelo levantamento de estratégias capazes de despertar a relação 
deste lugar com potenciais habitantes. Neste sentido, uma das intervenções passaria por 
transformar este jardim na entrada e no recreio da escola primária instalada do outro lado do 
muro. A gravilha do chão seria substituída por um revestimento mais suave e estável para que as 
crianças pudessem jogar mais confortavelmente, agora que seria activada a porta existente que 
ligava o pátio da escola ao pequeno jardim. 

No entanto, o grande gesto deste projecto passaria por estabelecer contacto com 
associações culturais de Bruxelas, levando-as a interagir, co-operar e partilhar entre si 
a produção comum deste espaço. O espaço sob a cobertura manteve-se livre, enquanto 
gesto de convocação1: plataforma polivalente, pronta a acolher a pluralidade de múltiplos 
acontecimentos, intersecções, reuniões. A expressão Organização do Espaço recuperou, para 
mim, uma nova camada de significado, muito provavelmente mais próxima do sentido original 
de Fernando Távora. 

Se é verdade que o projecto pressupõe a transformação da realidade, é também verdade 
que existem muitas formas de transformar essa mesma realidade. O que será dizer que há 
diversas formas de dar-forma em arquitectura, das quais muitas não passarão necessariamente 
pela condição convencional de construir fisicamente, mas por outros processos que orientam 
igualmente a alteração e a melhoria do espaço habitado. Pensamos estratégias para que a vida 
num lugar se possa desenrolar da melhor maneira possível. Que a felicidade dos seus habitantes 
possa ser relacional e colectiva. Que esses dispositivos possam, finalmente, ser o fundo para uma 
forma de cidadania.

Por vezes, a realização destas estratégias passará por pensar, como nos ensinam nas 
disciplina(s) do projecto, um edifício – desde a implantação até ao seu detalhe –, ancorado 
a partir de um programa e de um lugar. Por outras, fazer arquitectura poderá simplesmente 
passar por pintar uma parede, mudar o chão de um jardim, ou mesmo, quando nos apercebemos 
que já existem todas as qualidades necessárias, ter a coragem de dizer, como fizeram Anne 
Lacaton & Jean-Phillipe Vassal: ‘aqui não vamos fazer nada’.

Assim, neste último trabalho para a escola de arquitectura, empenhei-me na tentativa 
de encontrar um próprio modo de olhar e ler o mundo à minha volta: lançar as raízes do meu 
próprio projecto-de-arquitectura. No fundo, aquilo que esta tese procura ser não será mais 
do que uma anotação do meu próprio contexto imaginário; capaz de lançar os princípios 
orientadores para futuras intervenções, fundamentalmente tácteis. Em contextos que não 
são apenas físicos, mas também culturais, sociais e, por esse mesmo motivo, eminentemente 
políticos. 

O projecto faz-se composto, para lá de um exercício de composição.

1  SILVA, Rodrigo, “A elegia do Comum”, Républica por Vir, Arte, Política e Pensamento para o século XXI, Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2015, p. 25
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O Novo Brutalismo é a extensão do Funcionalismo original naquilo que é a poesia da ordem natural - 
alcançar a essência de um programa, uma atitude que é fundamentalmente anti-académica, mesmo 
num período onde o anti-academismo se tornou académico. 

Alison Smithson, “New Brutalism”, primeira página de um documento não publicado, 7 Março 1955
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*

Alison e Peter Smithson foram as primeiras personagens a fazer-me suspeitar que talvez 
o fazer d’esse arquitecto pudesse ser mais do que aquilo que nos mostravam na disciplina de 
projecto. A partir do livro Changing the Art of Inhabitation compreendi que para Alison e Peter 
a arquitectura é um reflexo directo de modo(s) de vida. As cidades por onde nos passeamos, as 
casas onde dormimos, os móveis onde guardamos as nossas coisas, as roupas que vestimos – 
todos estes elementos contêm em si uma postura, um modo de ver o mundo. As obras destes 
dois arquitectos (e por obra não me refiro apenas aos seus edifícios, mas também aos seus livros, 
às suas instalações, às suas fotografias) fizeram-se esteio desta investigação pessoal. 

Como escreveu Peter sobre Mies,2 a minha dívida para com estes dois arquitectos é 
tão grande que é difícil desenlear os meus próprios pensamentos. A partir do projecto-de-
arquitectura de Alison e Peter Smithson, questiona-se essa tríade vitruviana que fundeia o 
ensino de uma ‘escola’, base consolidada no pensar enquanto fazer (e no fazer enquanto pensar) 
do arquitecto. Pois, na verdade, nada é mais incerto.3 Quantas vezes um edifício muda de 
programa ao longo da sua vida? Num mundo tão densamente construído, onde tantos edifícios 
se encontram vazios, quais as motivações para construir um novo edifício? E a beleza? Que estilo 
será consensual numa época em que o arquitecto serve comunidades cujos padrões daquilo 
que é belo são tão diferentes entre elas? Precisaremos nós de um estilo consensual ou de um 
‘bom gosto’?... No fundo, todas estas perguntas contribuem para uma só: o que é / onde mora a 
Arquitectura? 

Assente que esta não existirá apenas na autonomia das paredes, dos tectos e dos pilares 
dos seus próprios edifícios, será possível admitir que esta existirá, como replicariam Alison e 
Peter, na capacidade que os edifícios terão de saturar o espaço à volta com uma energia que 
se pode unir com outras energias influenciar a natureza de algo ainda por vir... Arquitectura 
enquanto Vazio Saturado, expressão que viria a servir para nomear o conjunto da sua obra, 
registado em livro. Neste sentido, o arquitecto terá de se tornar ‘um estratega de processos. 
Não estou a dizer que não é um inventor de formas, que não é importante que haja arquitectos 
inventores de forma, e que não seja importante traduzir em formas o que sejam essas 
estratégias. Mas estou numa escola que cada vez mais vive a euforia da forma, e cada vez menos 
vive a euforia do processo ou, se quiserem, burocratiza o processo.”4

Admitindo a dificuldade dessa ambição, procuramos a condição essencial da 
arquitectura; uma condição na qual esta se possa ‘reduzir’, de modo a tornar-se mais essencial e 
menos decorativa, mais acessível a todas as condições de vida. Muito provavelmente, acabamos 
sem o conseguir.

Mas, já dizia Álvaro Siza: acabar não é mais do que ‘uma palavra imprecisa, uma espécie 
de erro de tradução, a substituir pela palavra começar’5. 

2 SMITHSON, Peter and Alison, The Charged Void: Architecture, New York: The Monacelli Press,  2001, p. 11

3 SORIANO, Federico, “Triade Vitrubiana”, in 100 Híperminimos, Barcelona: Lampreave, p. 22
4 MENDES, Manuel, Despertadores de projecto e conhecimento, intersecção de perspectivas, conferência a propósito do 
Seminário Internacional Rehabilitación y mejoramiento de Barrios: investigación, gestión, acción, Escola de Arquitectura de Sevilha, 20 de 
Setembro de 2012, in http://obiter.us.es/index.php/categories/57-jornadas-y-seminarios-international-sobre-rehabilitacion-y-mej/938-
user-65-vuo9tmaz2il1wf, consultado a 13 de Fevereiro de 2013, 00:11:36 

5 SIZA, Álvaro, “Arquitectura: começar - acabar”, in 01 textos, Porto: Civilização Editora, p. 366





Apologia





Esta reflexão foi escrita a propósito do curso opcional de 5º ano, 
leccionado pelo Professor Manuel Mendes e intitulado Arquitectura, 
Circunstância, Manifesto - Projecto, Investigação, Intervenção. 

Entre as suas linhas encontram-se as raízes desta dissertação.



1. A conferência do Lucan aborda duas visões da arquitectura que estão 
relacionadas: um regresso ao arcaico (/primitivo/originário) e uma 
valorização da arquitectura do sublime (condensadores de represen-
tação).
2. Estas duas visões estão ligadas porque são aversas à cultura (uma delas 
porque não necessita dela / outra porque está para além de uma possível 
compreensão.)
3. Mas o Leatherbarrow tem uma outra visão possível da condição primi-
tiva da arquitectura: “(...) não é nem imediata nem inacessível, nem uma 
extensão das nossas sensibilidades individuais, nem uma arca distante ou 
um paraíso perdido; é, em vez disso, um aspecto, ou ‘dimensão’ da nossa 
prosaica existência, parte das questões do dia-a-dia.”
4. O que é tão intrínseco e ‘primitivo’ nas práticas humanas é “agir em 
solidariedade” (Gadamer) - algo que nos é familiar mas, ao mesmo tempo, 
difícil.”

Apontamento(s) para Arquitectura, Circunstância, Manifesto. 



4.1. Mas para compreender este ‘agir em solidariedade’ a solução não é 
regressar à individualidade de cada um.

5. Gadamer em “isolamento como sintoma de auto-alienação” - em 
relação ao ‘agir em solidariedade’ - a amizade não pode aqui ser 

encarada como uma ‘beleza de estados vitais sentimentais’ de um 
passado que há muito esmoreceu. O contrário é que é verdade. A 

convivência humana nunca se instituiu noutra base a não ser a de 
solidariedades vigentes. Assim, a perda de toda a solidariedade significa 
o sofrimento do isolamento; ao invés, a solidariedade pressupõe sempre 
o que os Gregos designavam como amizade consigo próprio e aquilo que 
leva à valorização da solidão e da possibilidade do ‘poder-estar-sozinho’.

6. Uma boa expressão desta “solidariedade vigentes” são as 
comunidades por nós criadas, nomeadamente (e um exemplo que 
Leatherbarrow nos dá) a cidade. “Segundo Gadamer, as cidades e 

sociedades não são colecções de individuos.”
7. Esse sentido cultural da cidade de associação, de comunidade é uma 

dimensão primitiva da arquitectura. Esta necessidade de um ‘tecido 
conector’
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 Apologia
 “... Fazemos a ruptura em nome de quê?”1

A propósito da sua leçon d’honneur, intitulada L’archaïque et le sublime,2 Jacques 
Lucan mostra-nos, a partir do seu ponto de vista, algumas  obras de arquitectura recentes. Uma 
delas é a Capela Bruder Klaus,3 de Peter Zumthor. 

A capela Bruder Klaus afasta o passado de cultura arquitectónica, formal e 
construtiva. Uma das dimensões que podemos atribuir à capela é, precisamente, o seu carácter 
autobiográfico.4 Este carácter autobiográfico prende-se com o seu propositado esquecimento da 
relação que a obra de arquitectura define com essa condição de repetição, numa relação com a 
cultura, seja esta construtiva, formal, imagética.

Nesta obra, o processo construtivo passa pela criação de um molde para a sua forma 
exterior de pentágono irregular, sendo que no interior desse molde vários troncos de árvores 
foram erguidos, formando um espaço; foi vertido o betão para dentro desse molde, onde, 
depois de estar seco, o conjunto de troncos que formava o interior foi queimado até ao seu 
desaparecimento, criando uma textura bastante particular. Dada a forma irregular do interior 
da capela, e a sua textura rugosa e acidentada, podemos, com alguma convicção, dizer que ela 
parece querer nos transportar para um ambiente semelhante a um interior de uma caverna. 
Tanto pela forma da capela, geometricamente indescritível, pelas características do seu interior, 
e pelo seu processo de realização anacrónico, podemos dizer que se tenta afastar da cultura 
arquitectónica. Este deslize em direcção ao arcaico,5 este afastamento da arte de construir, são 
aqui justificados por uma manifestação de uma “preocupação com a maneira como sentimos”. 
Essa manifestação é feita através de “uma procura de sensações brutas, uma procura de 
sensações viscerais, uma procura de sensações fulgurantes. (...) esta atitude, esta via, cruza-se 
com uma abordagem fenomenológica.”6

Esta ruptura com a cultura arquitectónica e construtiva é feita, então, em nome de uma 
abordagem fenomenológica que quer despertar-nos para a experiência primitiva e originária 
do mundo, para um regresso às coisas reais. Zumthor tenta-nos trazer essa experiência do 
mundo através de uma aproximação a uma imagem primitiva, arcaica, originária, na esperança 
de conduzir um regresso “às coisas [reais], voltar a um mundo antes do conhecimento, (...) 

1  LUCAN, Jacques in L'archaïque et le sublime, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 13 Abril 2015, in https://www.you-
tube.com/watch?v=xkp7avXPJvk, acedido a 5 Janeiro 2016

2  Ibidem.

3  Construída no ano de 2007.

4  LUCAN, Jacques, op cit.

5  “Glissement vers l’archaïsme”

6  LUCAN, Jacques, op cit, 47:30
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reencontrar uma experiência do mundo, um contacto com o mundo que precede todo o 
pensamento sobre ele”.7 Esta abordagem é produzida a partir de uma “fulgurância da imagem 
poética”, que se apreenderá ao experênciar capela. 

Esta sensação fulgurante pretendida “não é algo pela qual se espera. É algo que surge, 
como na leitura de um poema. Este surgimento é algo fulgurante (...) não tem necessidade 
de um saber... procede mesmo de um não-saber...”8 Zumthor pretende “reencontrar uma 
experiência do mundo, um contacto com o mundo que precede todo o pensamento sobre 
ele’... quer dizer, uma abordagem fenomenológica pura. Compreendemos então porque é que 
os arquitectos fenomenologistas querem invariavelmente afastar-se da cultura. Esquecê-la.”9 
Deixar a cultura de parte, para partir em direcção a uma arquitectura “fechada em si mesma, 
auto complacente com os seus próprios interesses, (...) puramente empírica. O “eu não procuro, 
eu encontro” de Pablo Picasso.”10 11

Se procuramos essa imagem poética fulgurante, traduzida em Zumthor pela procura de 
uma atmosfera, que se relaciona intimamente com o nosso contacto primitivo da arquitectura, 
não nos podemos esquecer que a percepção que o sujeito tem de uma atmosfera não está 
desligada de uma cultura; ela é-lhe intimamente próxima. Esta imagem poética fulgurante 
não é universalmente adquirida e estática, mesmo que os materiais tenham, sem qualquer 
intervenção de um sujeito, características próprias. “A percepção é um acto criativo”,12 sendo 
que a construção de uma atmosfera depende inevitavelmente do sujeito. O corpo do sujeito 
que experiencia a obra tem já uma história, já está cultivado. Mesmo a “percepção selvagem” 

7  MERLEAU-PONTY, Maurice, como citado por LUCAN, Jacques, op. cit.

8  LUCAN, Jacques, op. cit., 48:50

9 Ibidem, 48:23

10  SOLÀ-MORALES, Ignasi, “Hacia el grado cero. Mies, un aniversario minimalista”, 1994, in Intervenciones, Xavier Costa 
(ed.), Barcelona: Editorial Gustavo Gilli, 2006, p. 96

11  Ao longo da sua conferência, Jacques Lucan cita outro filósofo que também aborda o tema da fenomenologia na arte, Mikel 
Dufrenne. Acerca da experiência primitiva e da cultura, Dufrenne diz: “Sugiro frequentemente que a experiência estética mais autêntica 
é uma experiencia selvagem. Que, para vermos o objecto, para nos deixarmos surpreender e fascinar por ele, (...) nos devemos libertar 
dos hábitos, dos preconceitos e das regras que nos impõe a cultura. Então, desculturalizarmo-nos. Sim, mas talvez não seja [ser] inocente 
o que é pretendido... Esta espontaneidade, esta frescura do olhar e da audição, é preciso ser conquistada, talvez pela força da cultura. É 
precisa muita cultura, para nos libertarmos da cultura.” Tal como nos conta Maria Filomena Molder, citando Clarice Lispector, “não é 
inocência, é tornar-se inocente”. MOLDER, Maria Filomena, “O que é que a Louise Bourgeois sabe que eu não sei”, in Estéticas e Artes. 
Controvérsias para o século XXI (org. I Dias), Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2005, p. 237).

12  PALLASMAA, Juhani, “Atmosphere, Compassion and Embodied Experience – A Conversation about Atmosphere with Juha-
ni Pallasma”, in OASE #91, Rotterdam: nai010 Publisher, 2013, p. 37

Fotografias da Rita da nossa visita à Capela Bruder Klaus (Peter Zumthor, 2007)
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não é “absolutamente primordial”,13 inicial... Assim como as “pessoas ingénuas não tem acesso 
às formas eróticas”,14 também nós precisamos de aprender sobre o esse aspecto primitivo da 
carverna como abrigo do homem para o podermos apreender e reconhecer esse lado primitivo.15 
Tal como nos diz Zumthor “o edifício em si nunca é poético. No máximo, pode conter em si 
qualidades que, em certos momentos, nos permitem compreender algo”. O objecto pode apenas 
ambicionar seduzir o sujeito.16

Apesar da existência dessa cultura que nos permite reconhecer essa imagem de 
primitivo, os símbolos que criam essa imagem “não [são] uma coisa em carne e osso. Este saber 
devasta-nos, desejaríamos que tudo fosse contacto, imediatez”17... Por exemplo, “o conforto 
como característica pode muito bem ser culturalmente específico, ou melhor, o que chamamos 
de conforto pode ser diferentemente interpretado de uma cultura para outra”,18 e mesmo de um 
indivíduo para outro indivíduo da mesma cultura. Mesmo se quisermos sugerir ao sujeito que 
experiencia a capela essa sensação de estar em contacto com algo que remete para uma sensação 
espiritual, essa experiência não é universal.

Por isso é que é difícil aceitar que “é preciso ‘actualizar a essência do material, que é 
livre de todos os significados herdados de uma cultura’ ”19, se como resultado desta reflexão 
temos a capela Bruder Klaus. A tal percepção ‘fulgurante’ e atmosférica da obra de arquitectura 
reside (também) numa empatia (muitas vezes subconsciente) com a cultura; saber o que pode 
significar um material, ou a dimensão física de um espaço, ou a relação de um espaço com o que 
o rodeia... As sensações que nos despertam os diferentes materiais, as diferentes formas dos 
lugares, advêm não só da nossa percepção sensorial imediata, mas também da nossa memória, 
como um colectivo ou como indivíduos.20 A atmosfera não se consegue impor como algo 
absoluto; novamente, o objecto pode apenas ambicionar seduzir o sujeito.21 

13  “(...) o corpo humano é sempre mais que corpo: é já imaginação e entendimento, e isto é verdade do corpo originário. Mas é 
verdade também que o corpo tem uma história, que sempre já reencontrou a Lei, que já está sempre cultivado. A percepção selvagem que 
nós tentamos descrever não é nunca absolutamente primária; esta ideia aparece a um momento da história, na condição de ser elaborada 
e legitimada por instâncias culturais: sem a prática da art brut, e talvez sem a reflexão nietzschiana sobre o dionisíaco, teríamos uma ideia 
de percepção bruta?” – DUFRENNE, Mikel, Esthétique et Philosophie – Tome 2, Paris: Éditions Klincksieck, 1976, p. 334

14  BOURGEOIS, Louise, citada por MOLDER, Maria Filomena, op. cit., p. 243

15  DUFRENNE, Mikel, op. cit.

16  BAUDRILLARD, Jean, citado por VALDERRAMA, Luz, La construcción de la Mirada: tres distancias, Sevilla: Universidad, 
2004, p. 217

17  MOLDER, Maria Filomena, in “O que é que a Louise Bourgeois sabe que eu não sei”, in Estéticas e Artes. Controvérsias para 
o século XXI (org. I Dias), Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2005

18  BÖHME, Gernot, “Atmosphere as Mindful Physical Presence in Space”, in OASE #91, Rotterdam: nai010 Publisher, 2013, p. 
29

19  LUCAN, Jacques, op cit, 53:50

20  “Quando um arquitecto vê um muro de alvenaria, pensa nos claustros das catedrais; quando um leigo vê um muro de alve-
naria, pensa nos muros que cercam os caixotes do lixo.” SMITHSON, Alison and Peter, The Charged Void: Architecture, New York: The 
Monacelli Press, cop. 2001, p. 229.

21  BAUDRILLARD, Jean, op. cit.
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É o interesse pelo “processo de recordar”22 que torna algumas das outras obras da 
arquitectura de Zumthor tão apelativas; “cheiramos o ar... sentimos o espaço... sabemos como 
agir.”23 Visto que a nossa percepção de um lugar “está enraizada no passado, as nossas ligações 
sensíveis com um edifício devem respeitar [esse] processo de recordar.”24 

 “A [arquitectura] é uma coisa mental” 25

  “O arquitecto reconhece uma ‘diferença essencial entre homem e natureza: a diferença 
do consciente face ao inconsciente. Dessa força consciente do homem, dessa inspiração, desse 
desejo irreprimível de expressar, procede a arquitectura”.26 A caverna, sendo um espaço que 
nos é oferecido pela natureza, não é acto consciente – não foi objecto de um projecto, “não foi 
uma operação arquitectural, uma coisa mental... cosa mentale”... O acto consciente que é a 
arquitectura não existe num buraco na terra. Logo, “a caverna é, sempre, um abrigo arcaico.”27 
Podemos dizer que o sentido primitivo e originário da arquitectura não se prende com a 
caverna, porque “a caverna não é arquitectura”. Foi pela ineficácia da caverna como habitação 
para o homem primitivo que este saiu desse abrigo da natureza, e partiu na procura de alguns 
ramos partidos, para construir algo “que o proteja, mas não o enterre”.28

A arquitectura é a nossa resposta à incapacidade de nos sentirmos confortáveis no 
mundo selvagem. É algo que a natureza não consegue fazer. Assim, não há razões para que a 
arquitectura tente recriar uma imagem de natureza, como é feito na capela Bruder Klaus. A obra 
de arquitectura deve “manifestar-se como um contraste. Um edifício é feito de linhas direitas, 
geométricas; mesmo onde são linhas livres, deveria ser sempre claro que foram construídas, e 
não o resultado estrito de um crescimento”.29 

O sentido primitivo da arquitectura prende-se com esta procura por linhas e planos, 
com a construção de abrigos. Juhani Pallasmaa conta-nos que quando perguntaram a Edmund 
Hillary, após a sua primeira subida ao Monte Evereste, qual o momento mais difícil da sua 
viagem, ele respondeu que foi encontrar um plano horizontal grande o suficiente para montar 

22  ZUMTHOR, Peter, “The way of looking at things”, Thinking Architecture, Basel : Birkhäuser, 2006, p. 18

23  Excerto traduzido do original em inglês – “(...) sniff the air… sense the space… know how to act.” SMITHSON, Alison e Peter, 
“Without Rhetoric”, 1973, p. 48, in VAN DEN HEUVEL, Dirk, Alison and Peter Smithson - A Brutalist Story, Dissertação de doutoramen-
to, Universidade Técnica de Delft, 2013, p. 284 

24  ZUMTHOR, Peter, op. cit.

25  Adaptado do original “La pittura è cosa mentale" (“A pintura é uma coisa mental”), DA VINCI, Leonardo, mencionado par-
cialmente em LUCAN, Jacques, op. cit., 01:30:15

26  JUAREZ, António, “A Natureza dos Materiais: Continuidade, Abstracción y Tectónica” citado em MENDES, Manuel, “terra 
quanto a vejas, casa quanto baste”, in “Só nós e a Santa Tecla”, Porto: Dafne Editora, 2008, p. 112

27  LUCAN, Jacques, op. cit., 01:30:10

28  LAUGIER, Marc Antoine, Essai sur l'architecture, Whitefish, Kessinger, 2011

29  BREUER, Marcel, “Sun & Shadow”, New York: Dodd, Mead & Company, [s/d], p.38, citado por MENDES, Manuel, “terra 
quanto a vejas, casa quanto baste”, in Só nós e a Santa Tecla, Porto: Dafne Editora, 2008, p. 110
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a sua tenda; 30 o seu abrigo. Antes da “experiência fundamental da arquitectura”, “vem a 
horizontalidade do chão”,31 mas é na construção (primeiramente como um processo intelectual, 
e depois físico) que reside o primeiro passo do arquitecto na execução do abrigo (que, no caso de 
Hillary, é representado pela tenda). “A natureza não pode fazer uma casa”.32

O “desenho é o desejo de inteligência”,33 que conhece o passado e procura o seu 
lugar no presente. Por exemplo, quando desenhamos uma janela, não começamos com a 
“função abstracta de orientar raios de luz e brisas para o interior de um espaço; começamos 
por pensar em todas as janelas que conhecemos e mais algumas que vamos descobrir”34. Tal 
como na literatura, toda a arquitectura “é uma desautomatização, mas tem uma dimensão 
de repetição. E é nessa relação entre o que se repete e o que escapa à repetição que podemos 
falar de ‘experiência’.”35 Talvez esta condição de repetição não esteja bem clara no mundo 
da arquitectura, mas na literatura, toda a gente o sabe, que “sem cultura só escrevemos 
disparates.”36 A repetição funciona como um “como mecanismo de liberdade, de morte e 
vida”37, onde são questionados os temas que prevalecem e aqueles que podem ser questionados, 
e sair. Assim, esta repetição só se torna “tensa e criativa com as gretas da diferença, com o 
desequilíbrio, a inovação, a abertura e o risco.”38 Pois tal como nos lembra Zumthor, pelas 
palavras de John Berger, o que lembramos não pode ser comparado com o fim da linha.39 

 “Os edifícios são testemunhas da habilidade humana para construir coisas reais. Eu 
acredito que o âmago da arquitectura se revê no acto de construir. (...) Respeito a arte das 
junções, a habilidade de artesãos e engenheiros. Fico impressionado com o conhecimento 
de como fazer as coisas, que se encontra no centro das capacidades humanas”.40 Este acto de 
construir é uma resposta a uma necessidade, mas advém, como já foi escrito, de uma operação 
mental, una cosa mentale... Por exemplo, “com o uso da madeira, não conseguimos ser arcaicos. 
Há sempre um momento onde temos junções... E para as fazer necessitamos de um certo 

30  PALLASMAA, Juhani, “Atmosphere, Compassion and Embodied Experience – A Conversation about Atmosphere with Juha-
ni Pallasma”, in OASE #91, Rotterdam: nai010 Publisher, 2013, p. 43

31  Ibidem.

32  KAHN, Louis, citado por MENDES, Manuel, in “terra quanto a vejas, casa quanto baste”, in Só nós e a Santa Tecla, Porto, 
Dafne Editora, 2008

33  SIZA, Álvaro, 01 Textos, Porto : Civilização, 2009

34  BROWN, Denise Scott, IZENOUR, Steven, VENTURI, Robert, Learning from Las Vegas, Cambridge, MA: The MIT Press, 
1977, p. 129

35  LOPES, Silvina Rodrigues, op. cit.

36  Tradução para o português da citação original (em francês): “(...) dans la literature, tout le monde le sais... sans culture on 
écrit des bêtises.” Jacques Lucan, op. cit., 1:22:45

37  SOLÁ-MORALES, Ignasi, “Hacia el grado cero. Mies, un aniversario minimalista”, 1994, in Intervenciones, Xavier Costa 
(ed.), Barcelona: Gustavo Gilli, 2006, p. 97

38  Ibidem.

39  ZUMTHOR, Peter, op. cit.

40  Ibidem, pp. 11-12
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saber.”41 Este saber pode ser definido como uma cultura – neste caso, construtiva; ou, como lhe 
chama Lucan, uma “ciência da construção”.42

Esta ciência da construção não se refere apenas a uma base material do edifício, que 
permite a realização de uma imagem ou de uma sensação que o arquitecto quer reproduzir na 
sua obra. A ciência da construção, ou a arte de construir, “é o dialogo espacial do homem com o 
seu contexto e demonstra como ele se declara e como a domina.”43 É mais que uma técnica – é a 
tradução das realidades em que construímos na materialização da obra. 

“O mito da cabana primitiva construída pelos homens que deixam de ser nómadas, 
numa clareira de um bosque, deu azo à ideia que a arquitectura, negociando com pedras, ramos 
e folhas, tinha como objectivo a montagem física e material destes refúgios. Mas são poucos 
os que, vencendo a preguiça, continuaram a leitura do Libro I de Vitrúvio e, umas linhas mais 
adiante, comprovaram que, para o arquitecto romano, aquela construção não se definia pela 
materialidade dos seus componentes físicos, antes pelo facto de que a arquitectura era, devia 
ser, o lugar no qual se produziria o nascimento do fogo e da palavra.”44 O carácter primitivo 
e originário da arquitectura não assenta numa imagem e sensação bruta, desculturalizada, 
primitiva (dimensão essa por nós assim definida), que remonta ao lado originário da nossa 
existência (de quando ainda vivíamos nos abrigos oferecidos pela natureza). “A condição 
primitiva da arquitectura não é nem imediata, nem inacessível, nem uma extensão das 
nossas sensibilidades individuais”45, como uma interpretação mais imediata da vertente 
fenomenológica da arquitectura nos pode dar a entender. Essa condição primitiva também não 
é “uma arca distante ou um paraíso perdido; é, em vez disso tudo, um aspecto, uma dimensão, 
da nossa prosaica existência, parte das cenas do dia-a-dia”.46 A forma e a materialidade são 
dois aspectos da obra de arquitectura, sendo que “a função de qualquer edifício constitui o 
seu verdadeiro significado. Os edifícios de cada época foram concebidos para desempenharem 
funções reais. (...) Mas foi sempre a função que determinou a construção (...) Até a linguagem 
sagrada dos templos e das catedrais é o resultado de uma função.”47 E por função entendemos 
não apenas uma condição funcional, directamente relacionada com os usos do edifício, mas 
também a relação que este se propõe a ter com a natureza, o território, o quotidiano de quem o 
utiliza – o seu contexto. 

41  LUCAN, JACQUES, op. cit.

42  Ibidem, 01:01:58

43  MIES VAN DER ROHE, Ludwig, citado por MONTENEGRO, Manuel, “Models. Structure, Infrastructure, Archetypes” Accat-
tone n.º2, Bruxelles, 2015

44  SOLÀ-MORALES, Ignasi, ‘Removiendo la Superfície’, in CONDE, Yago, Arquitectura de la Indeterminación. Barcelona, Ac-
tar, 2000, pp. 9-10

45  LEATHERBARROW, David, “Practically primitive”, in Architecture oriented otherwise, New York, Princeton Architectural 
Press, 2009, p.193

46  Ibidem.

47  MIES VAN DER ROHE, Ludwig, “A arquitectura e a vontade da época”, 1924, in Teoria e critica arquitectura século XX 
(coord. José Manuel Rodrigues), Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2010, p. 140
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Se as nossas ligações sensíveis e empáticas com a arquitectura estão intimamente 
ligadas com um processo de recordar, como pode a arquitectura expressar as novas questões do 
dia-a-dia, da sociedade, os “estados de espírito” do contexto em que se insere, que a dimensão 
física da arquitectura reflecte? Muito provavelmente, não nos distanciando da cultura onde 
a obra se vai inserir, e articulando os novos valores e as novas condições com a dimensão de 
repetição inerente à disciplina.48

A arquitectura não está para além da compreensão; é “o oposto de uma exposição 
imediata dos novos achados da construção”.49 É uma procura mediada entre o novo e aquilo que 
já compreendemos, numa “trabalhosa procura de algumas chaves figurativas que sintetizem, 
com vigor e claridade, as novas formas e os novos conteúdos.”50  

Se a obra de arquitectura é a ferramenta para ‘o fogo e a palavra’, se existe para 
expressar uma ‘função’, isto é, para tornar físico o espírito de um projecto, então todas as 
funções, todos os usos, são importantes o suficiente para a actuação do projecto de arquitectura. 
Esta tradução de um ideal num edifício não implica uma visão acrítica, mas sim uma posição 
que hierarquiza os valores que quer transportar para a obra de arquitectura. Por exemplo, a 
compreensão “do conteúdo das mensagens populares e a maneira como são projectadas não 
significa que precisemos de concordar com elas, aprová-las ou que as tenhamos de reproduzir.”51

Não há tarefas menores; a forma e os materiais (traduzidos pelo desenho e pela 
construção) não são o último fim que valida a arquitectura, pela agilidade do seu desenho ou 
o engenho do seu detalhe, não sendo portanto a escassez de meios (sejam eles económicos, ou 
de outra natureza) que possam justificar o fim da experiência. “A arte de construir não é um 
problema técnico nem de organização ou economia. A arte de construir é, na realidade, sempre 
a execução espacial de decisões espirituais.”52 As intenções e o pensamento sobre o projecto de 
arquitectura são traduzidos na sua materialização. “Na linguagem inglesa, chamamos estrutura 
a tudo. Na Europa, não. Chamamos barraco a um barraco, e não estrutura. Por estrutura, 
entendemos uma ideia filosófica. A estrutura é o todo, do início ao fim, até ao último detalhe – 
sempre com o mesmo princípio.”53 É isso a que podemos chamar arquitectura.

48  “A obra de Mies van der Rohe é, portanto, o absoluto contrário a uma imediata exposição dos novos achados construtivos. De 
facto, conseguir que a secção cruciforme de um pilar formado por quatro perfis metálicos laminados em L, envolto com uma placa de aço 
cromado pareça, diante o nosso olhar, como a mais atractiva imagem dos recursos oferecidos pela produção massiva de aço consegue-
se, precisamente, sacrificando a utilização óptima das condições do material utilizado, para um favorecimento de uma compreensível 
presentação do mesmo. (...) Na obra de Mies van der Rohe, estes achados figurativos conseguem-se através de uma cuidadosa estratégia 
de elaboração de significado.” SOLÀ-MORALES, Ignasi, “‘La arquitectura como representación. El problema figurativo en la arquitectura 
moderna’, 1986, in Intervenciones, Xavier Costa (ed.), Barcelona, Gustavo Gilli, 2006, pp. 77-79

49  Ibidem.

50  Ibidem.

51  BROWN, Denise Scott, IZENOUR, Steven, VENTURI, Robert, op. cit., p. 161

52  Ibidem.

53  MIES VAN DER ROHE, Ludwig, in Peter Carter, “Mies van der Rohe: An Appreciation on the Occasion, This month, of His 
75th Birthday.” Architectural Design, nº31 (March 1961), p. 97, citado por MONTENEGRO, Manuel, in “Models. Structure, Infrastructu-
re, Archetypes.”, Accattone n.º2, Bruxelles, 2015
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Cabana primitiva ou: Cadeira de beira da estrada, Lina Bo Bardi, c.1967 
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Firmitas
Dar-forma-a

‘As formas são, literalmente, aquilo que em filosofia se chama 
as condições de possibilidade (da existência) enquanto 
individuação singular num mundo – sem forma nada 
acede ao reconhecimento.’ 

Rodrigo Silva, “Elegia do Comum”

‘A criação de objectos e a criação de vida ou vidas não 
se distingue.’ 

Pedro Azara, Cuando los arquitectos eran dioses
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Desejo de Inteligência 1

(Construção vs. Arquitectura)

A relação entre fazer e pensar, a expressão, aparece pois como contrária à repetição, o 
que em qualquer caso implica que o fazer não coincida com o automatismo, o qual seria 
uma forma degradada pela equivalência ao não-pensante, à actividade repetitiva de 
uma técnica que na repetição se aperfeiçoa. É isso que entendo na afirmação em que 
Duchamp fala da necessidade de sair do rótulo ‘estúpido como um pintor’.2

A construção de abrigo é uma acção que não é exclusiva ao Homem. Os animais 
irracionais, tal como nós, respondem ao instinto natural de protecção, escavando tocas, 
construindo ninhos... No caso do homem, o acto de construir transformou-se não apenas na 
resposta a um instinto e tornou-se um saber, transmitido de geração em geração. No entanto, 
o Homem nunca precisou de arquitectos para construir abrigo. O abrigo, sendo um espaço 
construído a partir de um instinto de protecção, contra a chuva, o vento, o sol, os invasores... 
não é acto consciente, não foi uma operação arquitectural, coisa mental.3 Tal como os animais, 
o homem sempre construíu as suas casas e as suas cidades, onde o quotidiano toma lugar, sem a 
ajuda de arquitectos. “A arte de construir é antiga, tão antiga como o homem construtor. Mesmo 
hoje, não exige o trabalho do arquitecto.”4 Esta realização da necessidade de construir abrigo 
não é fruto de uma reflexão. O gesto construtor, motivado pelo instinto, não pode ser visto como 
um acto totalmente consciente; não se projecta no tempo, não foi fruto de um projecto, de uma 
operação arquitectural. O acto de construir abrigo é um automatismo: um instinto com que 
nascemos, para bem da nossa sobrevivência. 

Por outro lado, o projecto de arquitectura é um acto de pensamento, de expressão de 
uma visão sobre o mundo. É um fazer que não existe sem um pensar. Esta relação entre fazer e 
pensar, “a expressão, aparece pois como contrária à repetição, o que em qualquer caso implica 
que o fazer não coincida com o automatismo.”5 Esta vontade de expressar da arquitectura é 
sempre uma resposta mediada pelas circunstâncias de cada época.6 

1 Adaptado do original ‘O desenho é desejo de inteligência’, SIZA, Álvaro, “Construir”, 1982, in 01 Textos, editado por Carlos 
Campos Morais, Porto : Civilização Editora, 2009, p. 26

2 LOPES, Silvina Rodrigues, “A ironia das teorias”, entrevista com Silvina Rodrigues Lopes conduzida por Emília Pinto de 
Almeida, in Revista de História da Arte, nº 10, Lisboa, 2010, p. 11

3 Adaptado do original “La pittura è cosa mentale” (“A pintura é uma coisa mental”), DA VINCI, Leonardo, mencionado 
parcialmente por LUCAN, Jacques, L’archaïque et le sublime, conferência dada na École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 13 Abril 
2015, in https://www.youtube.com/watch?v=xkp7avXPJvk, (consultado a 5 Janeiro 2015) 01:30:15

4 OTTO, Frei, “The Fundamentals of Future Architecture”, 1997, in A Conversation with Frei Otto, New York : Princeton 
Architectural Press, 2010, p. 8

5 LOPES, Silvina Rodrigues, em “A ironia das teorias”, entrevista com Silvina Rodrigues Lopes, conduzida por Emília Pinto de 
Almeida in Revista de História da Arte nº 10, Lisboa, 2010, p. 11

6 “Ninguém pode negar a persistência do fenómeno: na Arquitectura é a cabana elementar do selvagem ou o refinado Parténon, 
no Urbanismo o incipiente aglomerado de construções ou a complexa metrópole. Diferentes em volume, em forma, em grau de delica-
deza, mas comuns porque manifestações de uma comum necessidade de organização do espaço (...) Quantas cambiantes de espírito entre 
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A & PS, Patio and Pavilion, exposição This is Tomorrow, 1956

“Ao promover e defender melhores condições para o exercício da profissão de 
arquitecto, a Ordem dos Arquitectos procura garantir a qualidade e sustentabilidade do 
ambiente construído em Portugal, enquanto direito e bem-comum de todos os portugueses”,7 
pode-se ler no site da ordem dos arquitectos portuguesa. De modo a validar financeiramente 
e socialmente a profissão do arquitecto, é propagada a ideia que o arquitecto é aquele que 
sabe como se deve construir; no entanto, uma das condições da arquitectura é a incerteza: 
o arquitecto não tem respostas definitivas. Construir, para um arquitecto, é uma constante 
questão, que parte da incerteza sobre o fazer, uma constante evolução. “Longe de um confiante 
especialista que sabe tudo sobre edifícios, os arquitectos são um grupo de pessoas para 
quem estes objectos sólidos, firmes, e aparentemente seguros de si mesmos são misteriosos. 
São fascinados pelo que não sabem sobre edifícios, e continuam a pensar em desenhos que 
investigam e celebram as suas diferentes qualidades, numa discussão exploratória que nunca 
acaba, um debate apaixonante com os seus colegas e com as comunidades que servem. 

Os arquitectos falam acerca e através de edifícios, misturando palavras e desenhos em 
combinações precisas, para oferecerem novos lugares para viver e novas maneiras para pensar 
acerca desse mesmo viver. A sua missão é, de uma só vez, construtiva e reflectiva.”8 “As formas 
arquitectónicas são construções que foram optimizadas a pensar na tradição. A habilidade 
de construir assume o conhecimento de todas as formas da arquitectura e da construção, 
assim como o seu desenvolvimento. Construir significa o desenvolvimento deste processo, a 
investigação, e a sua materialização. O desenvolvimento dos edifícios começou há mais de dez 
mil anos e atingiu um ponto extremamente alto, mas isto não significa um processo fechado. 
Existe ainda um número infinito de possibilidades abertas, descobertas infinitas a fazer.”9 Por 
esta razão, não se pode afirmar que, em arquitectura, o conhecimento de como dar-forma seja 
um elemento sólido, fechado, dominado. Não existe uma lista possível de maneiras do fazer em 

o árabe que é arquitecto ao montar a sua tenda e o renascentista que escreve tratados de arquitectura! Universalidade de fenómeno, 
variedade permanente e infindável nas realizações. Como não? Como conceber a rudeza de uma casa popular na obra de Palladio? Como 
esperar uma Acrópole de Atenas nas mãos e do espírito duma sociedade primitiva?” TÁVORA, Fernando, TÁVORA, Fernando, “Arqui-
tectura e Urbanismo. A lição das constantes”, para Lusíada, Revista Ilustrada de Cultura, vol.1, n.º 2, Novembro 1952, in Teoria Geral 
da Organização do Espaço. Arquitectura e Urbanismo. A lição das constantes, edição de Manuel Mendes, Porto : FAUP Publicações, 
1993, pp. 3-7

7 Excerto retirado da apresentação da Ordem dos Arquitectos portuguesa, in http://www.arquitectos.pt/index.htm?no=101068 
(consultado a 4 de Dezembro de 2016)

8 WIGLEY, Mark, “Alison and Peter Smithson – The Architects of the Void”, in Alison & Peter Smithson – A Critical Anthology, 
Max Risselada (ed.), Barcelona: Ediciones Polígrafa, 2011, p. 411

9 OTTO, Frei, op. cit.p. 11
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arquitectura; o fazer move-se com as circunstâncias, a partir do pensar. Como escreveu Távora 
sobre a sua própria obra: “Podem-me acusar de ser sempre diferente: é verdade que mudei 
muito a minha linguagem, mas isso é causado pela minha paixão pelo espaço, pelo tempo e 
pelo homem; as situações são sempre diferentes, porque não diferentes soluções?”10 O mesmo 
se pode ‘acusar’ a Alison e Peter Smithson: de Patio and Pavilion à House of the Future, do 
pavilhão Upper Lawn à Hexenhaus, as formas e a linguagem que acompanham cada obra 
alteram-se e adaptam-se a cada contexto específico: as obras respondem à realidade em que se 
inserem, fazendo-o de maneira critíca e informada. 

Assim, e apesar da evidente utilidade financeira e social de afirmar o contrário, o 
Arquitecto não é um especialista: “a vastidão e a variedade de conhecimentos que a prática 
do de projecto hoje envolve, a sua rápida evolução e progressiva complexidade, de modo 
algum permitem conhecimento e domínio suficientes. Relacionar - projectando - é o nosso 
domínio, lugar do compromisso que não signifique conformismo, da navegação entre a teia das 
contradições, o peso do passado e o peso das dúvidas e alternativas de futuro - aspectos que 
explicam a não existência de um Tratado Contemporâneo de Arquitectura.”11 O arquitecto, “ao 
contrário do mestre construtor tradicional, não é alguém que apenas continua uma tradição, 
aplicando-a ingenuamente, perpetuando-a e aperfeiçoando-a. Pelo contrário, o arquitecto é 
alguém que ‘sabe como imaginar, a partir da sua inteligência e da sua energia... aquilo que é 
mais maravilhosamente adequado para as nobres necessidades do homem.’”12 Por isso mesmo, 
traçar uma linha entre aquilo que é construção e arquitectura ajuda-nos a distinguir o fazer 
enquanto reflexo de um instinto e o fazer enquanto fruto de pensamento crítico. “A quem 
sustenta que a arquitectura deriva só da função, só da técnica ou só da construção, pode-se 
responder com outra tanta segurança: a arquitectura deriva só da ideia, só do espaço, só do 
instinto do belo e jocoso. É óbvio que tudo é igualmente importante.”13 Falar de função, de 
técnica ou de construção em arquitectura só será relevante se estes elementos guardarem em si 
ideias, se propuserem uma leitura do espaço que nos rodeia. A criação de objectos e a criação 
de vida ou vidas não se distingue.14

10 TÁVORA, Fernando, escrito a 3 de Março de 1987, in Fernando Távora : minha casa. Prólogo, Manuel Mendes (ed.), Porto : 
FIMS, 2011, [C3]_9

11 SIZA, Álvaro, “Sobre Pedagogia”, 1995, in 01 Textos, op. cit., p. 167

12 ALBERTI, Leon Battista, citado por HABRAKEN, N.J., Palladio’s Children, London : Taylor & Francis, 2005, p. 41

13 TAUT, Bruno, “Früchlicht”, n.º4, Verão 1922, in Frülicht, Milano, Gabriele Mazzotta, 1974, p. 226, citado por MENDES, 
Manuel, “terra quanto a vejas, casa quanto baste” in Só nós e a Santa Tecla, Porto: Dafne Editora, 2008, p. 104

14 AZARA, Pedro, Cuando los arquitectos eran dioses, Barcelona : Fundación Arquia, 2015, p. 39

A & PS, House of the Future, Ideal Home Show, 1956
Planta Vista da cozinha
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 “O pensar e o actuar nem são dois momentos separados nem sequer dois momentos 
sucessivos na prática da arquitectura”15 : estes gestos dão-se em simultâneo. Assim sendo, “a 
prática da arquitectura é incompatível com fórmulas pré-concebidas, não pensantes, formas 
cujas razões são turvas e incompreendidas. A obsessiva especialização atrofia capacidades 
universais; a alguns é permitido e imposto desenvolver umas tantas - e não outras.”16 Por isso 
mesmo, o seu ensino deve distanciar-se da definição de modelos, das respostas sistemáticas.17 
Contudo, “não exclui ferramenta(s). Mas tem sobretudo a ver com a humana condição, abertura, 
prudência, compreensão, permissividade, por vezes, dúvida, vontade, inteligência.”18 De 
modo a “protegermos a arquitectura”, para que no seu projecto exista sempre a possibilidade 
de pensamento, de dúvida, de descoberta, devemos reivindicar o desenho como desejo de 
inteligência, para um desígnio do projcto. “A qualidade do desenho é a espada de que dispõe 
o arquitecto para praticar a justiça.”19 Para que se distinga definitivamente de uma técnica, e 
“tendo sempre em conta que se projecta com ideias, a [arquitectura] deve reivindicar a sua 
dimensão reflexiva, a sua dimensão intelectual, esta sua dimensão a que podemos chamar... 
teórica.”20  

*

A diferença entre uma construção e uma obra de arquitectura reside, não na sua 
causa final, pois ambas oferecem um tecto, ou um espaço de acolhimento do homem 
– e ambas podem e têm de ser igualmente eficientes, e oferecer um abrigo digno. (...) 
Uma construção não tem sentido; literalmente, não expressa nem denota nada. Não 
o quer, não pode – nem tem o porquê – de dizer nada. Não alberga nenhum conteúdo 
nem mensagem. Não oferece nenhum ponto de vista, nenhuma revelação sobre o 
mundo. Cumpre com a sua finalidade – cobre, protege, esconde – mas não modera o 
homem e o mundo. 21 

 
 O que há de comum entre as três imagens (na página à direita) que Corbusier 
instrumentou da Villa Savoye? As três são “fotografias de arquitectura”. “O edifício solto 
teria sido uma fotografia de simples edificação.”22 Com o enquadramento feito pela vegetação 
que rodeia a obra, o edifício ganha uma outra dimensão na relação com o contexto, que não 

15 SOLÁ-MORALES, Ignasi, “Removendo a superfície”, in CONDE, Yago, Arquitectura de la Indeterminación, Barcelona :  
ACTAR, 2000, p. 12

16 SIZA, Álvaro, “A importância de desenhar”, 1987, in 01 Textos, op cit, p. 37

17 SIZA, Álvaro, “A propósito da arquitectura de Fernando Távora”, 1992, in 01 Textos, op. cit., p. 112

18 Ibidem.

19 TÁVORA, Fernando, op. cit, C_[8]

20 JARAUTA, Francisco, La Situación en las Artes, Centro Cultural de España en Montevideo, 20.11.2014, in https://www.
youtube.com/watch?v=UmA4x737j_M&t=6700s, 1:16:00 (consultado a 7 Abril de 2017)

21 AZARA, Pedro, Arquitectura vs. Construcción, publicado a 08.06.2016, in http://tochoocho.blogspot.pt/2016/06/arquitectu-
ra-v-construccion.html, (consultado a 15 Junho 2017)

22 QUETGLAS, Joseph, conferência dada a propósito das Jornadas de Arquitectura, Barcelona : La Salle Campus Barcelona, 
2007, visto em https://www.youtube.com/watch?v=8Os0vBM8ofE (consultado a 1 Agosto 2016) 07:15



49



50

“Tips for Artists who want to sell”, John Baldessari, 1966-68

A arquitectura não tem uma forma identificável.  Por vezes os arquitectos 
caem na armadilha de acreditar que há formas, materiais, programas de casa 
que estão dentro da arquitectura, e que outros estão fora - e fazem-no porque 
economicamente e socialmente lhes é muito útil, já que desta forma definem 
o seu campo de actuação, com o qual se sustentam a si e à sua prática. A 
arquitectura é uma disciplina fraca que não tem um campo limitado. A per-
gunta ‘o que é Arquitectura? é um desafio, e não uma limitação.’
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 Por uma arquitectura possível.

 Quando me perguntam: – Álvaro, como consegues? 
Respondo: – Abrindo os olhos.1

É que como diz Godard, 
‘não pode ver senão aquele que não tem medo de perder o seu lugar.’2

Quando entramos n(um)a escola de arquitectura, as formas dos edifícios passam a 
apresentar-se com novos significados. Mais do que meras paredes, tectos, janelas, os elementos 
que constituem as nossas casas de sempre apresentam-se-nos mais (ou menos) interessantes. 
A nossa visão ganha uma nova camada perante as formas dos edifícios: começamos a falar de 
ideias como a ‘proporção’, a ‘composição’, dos ‘cheios’ e dos ‘vazios’. Muitas das vezes, este 
discurso surge alheado das eventuais implicâncias que estas palavras possam ter nas formas. O 
que podem oferecer estas (ou outras) condições à arquitectura e a quem a habita? 

Autonomizar as caracteristicas das formas da arquitectura, em nome de uma expressão, 
de um estilo, ou de um interesse pessoal, é algo muito distante de qualquer tipo de noção de 
forma partilhada.3 O enfâse da autonomia das formas surge a partir de uma cultura pós-
moderna, “uma cultura profundamente estetizada. Construída, em primeiro lugar, sobre a 
primazia dos valores estéticos e, em segundo lugar, fortemente individualista. O indivíduo 
passa a ocupar o espaço prioritário, e aquilo a que podemos chamar aspectos de comunidade 
acabam por ser secundarizados. Estetiza-se a vida; e a arte tem um forte papel na ritualização 
desta estetização da vida.”4 A arquitectura passa a ter uma certa tendência a tornar-se a 
metalinguagem dela mesma, que a valida de forma tautológica. A arquitectura é atingida por 
esta condição fortemente individualista: os elementos referenciados a partir de dentro da 
própria arquitectura relacionam-se com “espectros cada vez mais privados – algo que, uma vez 
mais, nos remete para a auto-biografia. É o momento onde a linguagem se individualiza, onde os 
elementos se tornam motivos pessoais, quase símbolos que identificam a maneira do arquitecto 
– algo que, inversamente, entra em conflito com uma ambição de universalidade.”5 Palavras 
como ‘composição’ ou ‘proporção’ deixam de interessar como maneiras de construir qualidades 
possíveis de serem sentidas universalmente, para satisfazer apenas características imaginárias 
das formas, que agradem aos seus autores. Já não nos perguntamos mais o que temos em 

1 SIZA, Álvaro, citado por MARTINEZ SANTA-MARIA, Luis, Sólo hay una puerta, no una respuesta, manuscrito, 2015

2 SILVA, Rodrigo, SILVA, Rodrigo, A ética é a promessa da estética? (Sobre a expectactiva do espectador). Cadernos PAR. N.º 
03 (Abr. 2010), p. 143 in https://iconline.ipleiria.pt/handle/10400.8/191 (consultado a 15 Maio 2016)

3 HABRAKEN, N.J., Palladio’s Children, London : Taylor & Francis, 2005, p. 111

4 JARAUTA, Francisco, La Situación en las Artes, conferência, Montevideo, Centro Cultural de España, 2014, in https://www.
youtube.com/watch?v=UmA4x737j_M&t=6702s, 47:00 (consultado a 27 Setembro 2016) 

5 LUCAN, Jacques, Précisions sur un état présent de l’architecture, Lausanne : Presses polytechniques et universitaires 
romandes, 2015, p. 245-246
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comum – esta pergunta não tem qualquer pertinência num contexto de forma escultural.6 
Tal como escreve Habraken, em Palladio’s Children, “a conversa na qual muitos 

edifícios publicados em revistas participam não é local. É um diálogo levado a cabo com uma 
rede distante e dispersa de colegas. De Palladio em diante, a arquitectura tem sido largamente 
uma questão de requintados objectos de autor. Local e contexto são mencionados, apenas na 
medida em que servem para aumentar a apreciação do público sobre a destreza do autor.”7 
Se hoje folhearmos uma revista de arquitectura, rapidamente nos apercebemos que um dos 
factores com mais importância para a grande parte da “fotografia de arquitectura” é evitar o 
máximo possível a presença dos usuários do edifício. “A ausência das pessoas nas fotografias é a 
manifestação do profundo medo que o arquitecto tem do usuário. Para o arquitecto, o ocupante 
é um intruso, análogo à sua sociedade, algo fora do sítio”,8 que perturba a ‘composição’ e 
‘proporção’ dos seus edifícios. 

Esta abordagem ignora muitas vezes as necessidades fundamentais dos seus 
utilizadores, já que tudo o que importa é o seu envelope, em detrimento do seu conteúdo. A 
“fotogenia permite prescindir – com a garantia da evidência da qualidade das imagens – de 
posturas teóricas suficientemente sustentadas (...), da especulação sobre o programa, das 
potencialidades do uso, dos gestos do quotidiano.”9 Ao darmos demasiada atenção ao objecto, 
corremos o risco de nos esquecermos porque é que um edifício é feito.10 

O contexto em que as obras são inseridas – isto é, a ‘realidade’ desses lugares específicos 
–  parece não constituir mais do que um obstáculo aos nossos desejos.11  No entanto, como é que 
é possível ‘fazer arquitectura’, esquecendo tudo o resto? O que é que os arquitectos fazem em 
exclusivo, autonomamente? “A resposta é, frequentemente, que fazem ‘arquitectura’ – estamos, 
portanto, novamente dentro da caixa-negra a partir da qual começamos.”12 

Para que o utilizador da arquitectura se possa tornar habitante, para que construamos 
uma arquitectura que possa ser útil ao quotidiano de quem a habita, é necessário ultrapassar 
um discurso imaginário, em função de propostas baseadas em problemas mais concretos. 
Ou, como caracteriza Bruno Latour, mais ‘terrestres’: “apenas ao gerar descrições terrestres 
dos edifícios e processos de concepção, e descobrindo a pluralidade de entidades concretas 
nos espaços-tempos específicos da sua coexistência, em vez de se referir a quadros teóricos 
e abstractos da arquitectura, que a teoria da arquitectura se tornará um domínio útil aos 

6 HABRAKEN, N.J., op. cit.

7 Ibidem, p. 11

8 HILL, Jonathan, “El Arquitecto ilegal”, in BAU, n.º 19, Madrid, 2000, pp. 22-25.

9 CAPELA, José, “resistência e indulgência (utilizando a obra de Souto Moura como mote)”, in Laura Crítica, n.º3, 
Departamento Autónomo de Arquitectura da Universidade do Minho, 2005, p. 20

10 LUCAN, Jacques, Au delà de l’iconisme, conferência, Lausanne : Archizoom-EPFL, 7 Março 2016 in https://youtu.be/
bk96979nsFc (consultado a 11 Maio 2016), 58:30

11 “Reality is anything that is an obstacle to desire”, FREUD, Sigmund, citado por COUSINS, Mark in Psycoanalisis and space, 
conferência, London, Architectural Association, 2000, in https://www.youtube.com/watch?v=SMrgb8nftew&spfreload=10, 24:00 
(consultado a 5 Maio 2017)

12 BANHAM, Reyner, “A Black Box. The Secret Profession of Architecture”, in A Critic Writes. Essays by Reynar Banham, 
Berkley, Los Angeles, London : University of California Press, 1996, p. 296



53

arquitectos, aos usuários, aos promotores e aos construtores.”13 Procuramos, então, uma 
recusa a uma abordagem ‘autista’, que se baseia num conhecimento desligado da realidade, 
que o arquitecto ignora, muitas vezes propositadamente, de modo a realizar as suas fantasias 
arquitecturais. Reconhecemos que “a sedução de uma arquitectura inteiramente racional, 
científica, fundando-se sobre os factos e livre de toda a especulação é um logro.”14 No entanto, 
“aceite a individualidade do gesto criativo, (...) nem por isso o acto de projectar se prende ao 
exercício exclusivo da inspiração.”15 A insistência na arquitectura como ferramenta “artística” 
da manifestação de uma expressão própria é uma ideia ilusória16 – ela será sempre uma 
manifestação das nossas escolhas e, logo, sempre expressão de nós: le style est l’homme même.17

Procuramos uma arquitectura cujas formas se baseiam numa leitura táctil das coisas18; 
uma arquitectura que existe como acto cultural, onde as contingências e circunstâncias de cada 
contexto em que actua são uma base forte das razões das suas formas. Tal como afirmam Alison 
e Peter Smithson, a propósito do seu livro Without Rhetoric, “vemos a arquitectura como uma 
declaração directa de um modo de vida”: uma arquitectura sem retórica, que não se fecha em si 
mesma e reconhece que as suas “raízes não se inscrevem na genialidade do [arquitecto] – génio 
– mas sim no tecido complexo de relações simbólicas que todas as épocas têm.”19 

Uma visão individualista e egoísta da arquitectura não nos serve se, na nossa 
arquitectura, o que procuramos é um lugar a que todos, separadamente e em conjunto, 
possamos chamar casa. Nas palavras de Távora, “façamos uma arquitectura que não seja 
brilhante de um ponto de vista publicitário, mas sim verdadeira e necessária.”20 

13 LATOUR, Bruno, YANEVA, Albena, “Donnez-moi un fusil et je ferais bouger tous les bâtiments”, Reto (ed.), in Explorations 
in Architecture: Teaching, Design, Research, Basel : Birkhäuser, 2008, pp. 80-89 in http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/
downloads/P-138-BUILDING-FR_0.pdf (consultado a 1 Junho de 2017)

14 MENDES, Manuel, Do esquecimento para além da arte: do nomadismo ao erotismo, Dissertação de Doutoramento, Porto, 
FAUP, 2010 , p. 46

15 Ibidem.
16 HABRAKEN, N.J., Palladio’s Children, London : Taylor & Francis, 2005, p. 181

17 

18 MENDES, Manuel, Despertadores de projecto e conhecimento intersecções de perspectivas, conferência a propósito do 
Seminário Internacional Rehabilitación y mejoramiento de Barrios: investigación, gestión, acción, Escola de Arquitectura de Sevilla, 20 
Setembro de 2012, in http://obiter.us.es/index.php/categories/57-jornadas-y-seminarios/seminario-internacional-sobre-rehabilitacion-
y-mej/938-user-65-vuo9tmaz2il1wf, 1:08:06 (consultado a 13 Fevereiro 2013)

19 JARAUTA, Francisco, op. cit., 07:57

20 TÁVORA, Fernando, escrito a 3 de Março de 1987, in Fernando Távora : minha casa. Prólogo, Manuel Mendes (ed.), Porto : 

Desenho de estudo para implantação e (re)construção das dunas, 
Fernando Távora, Casa Dr. Ribeiro da Silva, Ofir, 1955-58
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*
‘A casa do nosso tempo ainda não existe.’ 
Com esta frase aforística, como todas as suas, Mies iniciava o programa para a 
Exposição da Construção celebrada em Berlim, em 1930. 
‘Contudo – prossegue Mies – a transformação do modo de vida exige a sua 
realização.’21

Uma arquitectura verdadeira e necessária parte da necessidade de procurar o essencial, 
isto é, de uma procura de se despojar das suas vaidades superficiais. Mais do que a preocupação 
com a procura por uma expressão intencionalmente original, a imagem da sua arquitectura 
representa uma tentativa de responder aos problemas dos seus clientes, e está largamente 
dependente do meio cultural em que se insere. “Não conseguimos transformar uma realidade 
que não conhecemos; para a conhecermos é necessário vivê-la e portanto encontrar soluções que 
o momento, o lugar e o homem exigem.”22 Um ‘olhar’ mais crítico e atento ao mundo que nos 
rodeia é fundamental na procura de uma arquitectura que seja casa/espaço comum de e para 
todos os seus possíveis habitantes.

Sabemos que no contexto da arquitectura dos dias de hoje, dificilmente actuamos 
isoladamente. Para tornar reais as formas imaginadas, necessitamos de combinar os nossos 
esforços com a engenharia (técnica, estrutural, acústica...), com a construção, com a economia. 
Deste modo, criamos “ponte(s) entre o fazer das coisas e o fazer com que as coisas sirvam a 
alguma coisa aos homens, uma ponte entre técnica e teoria.”23

Na Casa Latapie, projecto fundador da prática de Anne Lacaton e Jean Philippe Vassal, 
a escassez de fundos motivou um pragmatismo e uma racionalidade construtiva que jogaram um 
papel central para a definição não só deste edifício mas do ‘projecto-de-arquitectura’ dos dois 
arquitectos. Começou por se definir uma estrutura a partir da sua ‘estética’: perfis metálicos em 
H, inspirados na obra de Mies van der Rohe - uma referência que surge a partir de referências 
formais da própria disciplina. No entanto, o projecto era muito mais caro que o que pretendido, 
e por isso o engenheiro de estruturas foi novamente consultado. “Porquê usar o perfil em H em 
toda a casa?,” perguntava o engenheiro; “não pensem mais no Mies, e usem o elemento mais 
lógico para cada divisão, sem preocupações estéticas.”24 A consequência desta mudança foi uma 
redução drástica do preço da casa – “o peso da estrutura passou de treze para oito toneladas. 
Tendo em conta o preço do aço, significou poupar 50 000 francos, o que fez com que o projecto 

FIMS, 2011, [C3]_9

21 MIES VAN DER ROHE, Ludwig, in Die Form n° 7, Junho 1931, p. 241, citado por QUETGLAS, Joseph, “Habitar”, in Circo, n.º 
15, 1995 editada por M. Mansilla, Rojo, Tuñon. Link : http://www.mansilla-atunon.com/circo/epoca1/pdf/1994_015.pdf (consultado a 
20 Janeiro 2017)

22 TÁVORA, Fernando, escrito a 3 de Março de 1987, in Fernando Távora : minha casa. Prólogo, Manuel Mendes (ed.), Porto : 
FIMS, 2011, [C3]_9

23 ÁBALOS, Iñaki, “La belleza en el siglo XXI”, in Otra Mirada. Posiciones contra crónicas, Manuel Gausa, Ricardo Devesa 
(eds.) Barcelona : Gustavo Gilli, 2010, p. 173

24                LACATON, Anne, VASSAL, Jean-Philippe, Lacaton & Vassal, dir. Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal, Paris : Cité de 
l'architecture & du patrimoine, 2009, pp. 28-29
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estivesse dentro do orçamento previsto. Uma lição inesquecível.”25 
Este pragmatismo é imensamente influenciado pelo tempo passado no Níger. Lacaton e 

Vassal são hoje ‘herdeiros’ de uma maneira de olhar para o mundo que Alison e Peter Smithson 
apelidaram de as found, expressão importante para a sua arquitectura. O tempo que passaram 
no continente africano possibilitou-lhes uma visão sobre o mundo muito mais despojada de 
todas as camadas superficiais da arquitectura: lá, apesar das pessoas não terem, literalmente, 
nada, eram inventivas ao desenvolver casas e objectos, juntando coisas encontradas. “A 
potencialidade das coisas, ou o que podes fazer com objectos, representa uma condição muito 
diferente da perspectiva europeia e ocidental. Não há nenhum valor comparativo entre a coisa e 
o material. Tudo tem o mesmo valor no momento em que fazes algo.”26

Voltaram de África com um novo tipo de curiosidade, mas aplicada a assuntos e 
materiais que existem na Europa, abordando-os com mais abertura e liberdade. Para que fosse 
possível a construção da Casa Latapie, foi necessário reinterpretar os modelos existentes dentro 
da história da arquitectura e construir um olhar mais livre em relação aos possíveis materiais e 
métodos construtivos a utilizar na obra. “Em vez de tentar encontrar uma solução em livros ou 
revistas”27 de arquitectura, focaram-se em “encontrar materiais mais baratos em supermercados, 
fábricas industriais, estufas ou garagens, misturando-os para criar algo diferente, criando 
uma adição a um novo complexo.”28 Trata-se de uma nova forma de olhar as possibilidades da 
arquitectura: “uma abertura a como as coisas comuns podem re-energizar a nossa capacidade 
inventiva.”29 A economia da construção torna-se assim uma das chaves mais importantes do 
projecto, “assim como um racionalismo exigente e invenção. Longe de serem uma causa de 
empobrecimento, a economia simplesmente traz desafios, ambições e mudanças possíveis.”30 
Com este nova maneira de ‘olhar’ as possibilidades de construir a arquitectura, “revolucionam 
um bom número de convenções intocáveis da arquitectura. Não é uma depuração pela renúncia, 
é puro avanço, pura conquista.”31 

25 Ibidem.

26 VASSAL, Jean Philippe, “Placeres cotidianos – una conversación con Anne Lacaton y Jean Philippe Vassal” por Cristina Díaz 
Moreno & Efrén García Grinda, in El Croquis, nº 177/178, Madrid : El Croquis Editorial, 2015, p. 11

27 VASSAL, Jean Philippe, “Placeres cotidianos – una conversación con Anne Lacaton y Jean Philippe Vassal” por Cristina Díaz 
Moreno & Efrén García Grinda, in El Croquis, nº 177/178, Madrid : El Croquis Editorial, 2015, p. 11

28 Ibidem. 

29 SMITHSON, Alison e Peter, “The ‘As found’ and the ‘found’”, in As found - The discovery of the ordinary, Claude Lichten-
stein, Thomas Schregenberger (eds.), Zürich : Lars Müller Publishers, 2001, pp. 40-41

30 LACATON, Anne, VASSAL, Jean-Philippe, Lacaton & Vassal, dir. Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal, Paris : Cité de 
l’architecture & du patrimoine, 2009, p. 186

31 HERREROS, Juan “Nada excepcional. Siete acciones revisitadas en la obra de Lacaton & Vassal”, in El Croquis, nº 177/178, 
Madrid : El Croquis Editorial, 2015, p. 363

Cabana primitiva da Casa Latapie, fotografia de Guido Guidi.
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No entanto, é preciso clarificar que não é uma estética moralista o que aqui se idealiza 
– como, por exemplo, no sentido dos materiais pobres da Arte Povera – nem sequer uma crítica 
ao consumismo capitalista (como a aceitação de lixo como um material, como na Pop Art).32 É 
apenas uma questão de gestão de recursos, fazer com33 o que existe.

Enaltecer a imagem da arquitectura de Anne Lacaton e Jean Philippe Vassal é de certa 
forma atraiçoar o pensar-fazer dos dois arquitectos – não será a fotogenia das suas obras 
aquilo que as valida. Os seus edifícios são objectos estranhos. No entanto, procuramos uma 
arquitectura que reconhece que um edifício é muito mais que a  sua aparência; “apreciar uma 
construção habitável pelo aspecto exterior é como saborear uma maçã pela cor da pele.”34 
preferimos desenhar desde o interior até ao exterior. Uma arquitectura cuja condição física não 
se fica pela definição do seu tecto, chão e paredes: é a natureza, o ar, a luz e o quotidiano que a 
animam e realizam.

Qual é, então, o propósito de uma arquitectura onde o objecto surge de uma 
circunstância achada? O que resta, se o carácter formal no projecto de arquitectura se 
‘simplifica’? O foco é o prazer dos habitantes. Para fabricar as construções do quotidiano 
ninguém precisa de arquitectos. “A arte de construir é antiga, tão antiga como o homem 
construtor. Mesmo hoje, não exige o trabalho do arquitecto.”35 Assim sendo, faz muito pouco 
sentido tratar a arquitectura puramente como um objecto físico, porque a arquitectura é o 
efeito desse objecto num sujeito. “E aqui, em termos de noção de ocupação, é o utilizador que 
experiencia a arquitectura.”36 
 Qualquer barraco servirá como palco para o quotidiano, poder-se-ia dizer de 
modo a contrariar este argumento. E não será mentira – na verdade, mesmo nas condições 
mais precárias podemos ser felizes. A arquitectura não consegue assegurar a felicidade; mas 
poderá, acreditamos, lembrar-nos de desejá-la, trazendo uma melhor compreensão e relação 
dos habitantes com os contextos que os envolvem. Mesmo quando parece que a arquitectura 
não está lá, em edifícios onde a construção é mais pragmática, directa, a arquitectura não é 

32 RUBY, Ilka e Andreas, “Arquitectura naïf: Notas sobre el trabajo de Lacaton & Vassal” in 2G Libros: Lacaton & Vassal, 
Barcelona : Gustavo Gilli, p. 13

33 Adaptação da expressão francófona ‘Faire avec’, que se traduz literalmente como ‘fazer com’, e cuja utilização subentende: 
“fazer com o que se tem”.

34 SIZA, Álvaro, “A propósito do Edifício”, 1963, in 01 Textos, Porto : Civilização Editora, 2009, p. 15

35 OTTO, Frei, “The Fundamentals of Future Architecture”, 1997, in A Conversation with Frei Otto, New York : Princeton 
Architectural Press, 2010, p. 8

36 COUSINS, Mark, “Building an Architect”, in Occupying architecture – between the architect and the user, (ed.) Jonathan 
Hill, London : Routledge, 1998, p. 17

Casa de Vidro, Lina Bo Bardi, 1950-51
Natureza, ar, luz e obras de arte: as substâncias mais subtis que constroem a atmosfera da Casa de Vidro.
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Casa no Níger, Lacaton & Vassal, 1984Casa Latapie, Lacaton & Vassal, 1992

dispensável, não é substituível: ela existe na relação que estabelece com a paisagem, com o ar, 
a luz, com os seus habitantes. “A arquitectura é o produto de duas actividades imprescindíveis. 
A primeira é o trabalho do arquitecto, e a segunda é a acção do usuário, o primeiro constrói 
e o segundo habita e experimenta. O usuário tem um papel tão criativo como o arquitecto.”37 
Cabe então ao arquitecto criar um lugar que, ainda que tenha características especificas, 
ofereça um inúmero número de leituras, um lugar aberto a acolher o utilizador – “que nenhum 
particularismo se reifique ou seja fetichizado de modo a impedir que outras singularidades 
possam aparecer, ou que outras formas se possam formar.”38 

Esta é uma arquitectura que demonstra a vontade de criar o mais delicado dos 
estilos – que “embora ainda dê importância às medidas dos eventos e estruturas internas 
(quartos, actividades, mecanismos de manutenção, suportes) deixa-se aberto – até sugerindo 
– a interpretação”39 do habitante, sem que o objecto arquitectónico tenha alguma vez de ser 
alterado.
 O foco desta arquitectura não está no seu objecto – não interessam tanto como são 
as paredes, e as portas, e os detalhes da janelas ou o encaixe das escadas. Esta arquitectura 
não é única nem irrepetível; pelo contrário, tenta a sua democratização, partindo da utilização 
de materiais e processos acessíveis. A casa Latapie integra-se no ‘novo’ rosto, ligeiramente 
sorridente, da nossa disciplina, projectado em 1973 por Alison e Peter Smithson no seu livro 
Without Rhetoric. Para eles, um edifício “é interessante apenas se for mais que ele mesmo; se 
carregar o espaço à sua volta com possibilidades; especialmente se fizer isto através de uma 
calma que até agora as nossas sensibilidades não reconhecem de todo comoarquitectura.”40 Esta 
calma pode ser traduzida, no projecto-de-arquitectura de Lacaton e Vassal, a partir de um novo 
olhar que se traduz na capacidade radical com que abdicam de convencionalidades objectuais 
da arquitectura, em nome da justeza do(s) gesto(s):
 
abrindo os olhos ao que nos rodeia, compreendendo as nossas possibilidades, e fazendo o 
máximo com os meios existentes, por uma arquitectura possível. Uma arquitectura com menos 
arquitectura, mais lúcida e consciente das suas possibilidades, ou seja, à nossa medida.

37 HILL, Jonathan, “El Arquitecto ilegal”, in BAU, nº 19, Madrid, 2000, p. 22

38 SILVA, Rodrigo, “A Elegia do Comum”, in A República por Vir, Arte, Política e Pensamento para o Século XXI, Lisboa: FCG, 
2015, p. 34 
39 SMITHSON, Alison e Peter, Without Rhetoric. An Architectural Aesthetic 1955-1972, London : Latimer New Dimensions, 
1973, p. 69
40 Ibidem, p. 36





Casa Soho
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Casa Soho, A&P Smithson, 1952. 

“Parece que na cidade normal é difícil fazer algo para além da casa Georgiana, mas uma ordem interior 

diferente foi visualizada. O ar e a luz do sol que invadiam o sotão sugeriam-nos que as zonas de dia fossem no 

topo da casa, com o quarto de banho na sombria e fresca cave.” 

“House in Soho, Alison and Peter Smithson”, (Londres), Architectural Design, 1953
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Casa Soho
Abrigo e Atmosfera

 

 “The ‘as found’, where art is in the picking up, turning over and putting-with ...
 And the ‘found’, were the art is in the process and the watchful eye ...” 

“Foi decidido que não tivesse qualquer tipo de acabamentos no interior – o edifício 

como uma combinação de abrigo e atmosfera. 

Betão aparente, alvenaria de tijolo e madeira. A dificuldade dos quartos sem tecto era 
satisfactoriamente superada pela sua disposição, eram localizados em níveis mais altos e 

mais baixos de acordo com a luz do sol desejada. 

[Para a alvenaria de tijolo] não era adequado o uso arbitrário de cor e textura; tijolos 

comuns com juntas golpeadas era o pretendido. As variações das barras e das cores têm 

um tipo de tensão natural quando colocadas por um bom assentador de tijolos.

É nossa intenção neste edifício ter a estrutura completamente exposta, sem nenhuns 

acabamentos internos, quando praticável. O Construtor deve ter como objectivo um 

elevado padrão de construção básica, como num pequeno armazém.”1

 Tal como é descrito neste pequeno texto, a Casa Soho (1952), habitação-própria 

desenhada por Alison e Peter Smithson, recorre a um modo construtivo elementar: os materiais 

são comuns e aplicados de uma maneira muito directa: a construção tem como objectivo a 

imagem de um ‘pequeno armazém’. Os métodos construtivos e os materiais “têm um tipo de 

tensão natural” que não é desenhada por parte do arquitecto. Como consequência, o Construtor 

assume um papel crucial na arquitectura: “deve ter como objectivo um elevado padrão de 

construção básica.” A procura destas qualidades não está directamente relacionada com uma 

estética; “não tem nada a ver com [um gosto pelo] artesanato.”2 O que motiva esta abordagem 

é a tentativa em ser objectiva acerca da realidade3 – os objectivos culturais da sociedade, as 

suas urgências, as suas técnicas, e assim por diante. Produzir uma arquitectura mais atenta ao 

que existe, dar uma oportunidade aos materiais criados por “uma sociedade de produção em 

massa”. Materiais baratos, produzidos em abundância, de modo a responder às necessidades de 

uma sociedade florescente, cujas construções quotidianas são agora repensadas por arquitectos. 
Estes materiais “arrastam consigo uma áspera poesia, a partir das poderosas e confusas forças 

1 SMITHSON, Alison, “House in Soho, London. Alison and Peter Smithson”, in Architectural Design, Dezembro 1953, p. 342; 

“no arquivo existe um documento onde Alison Smithson é mencionada como autora do texto” [nota do autor], citado por HEUVEL, Dirk 

van den, in Alison and Peter Smithson: A Brutalist Story, prova de Doutoramento, Delft : Technische Universiteit Delft, 2013, p. 163

2 “O que é novo acerca do New Brutalism como ‘Movimento’ é que ele encontra as suas afinidades mais próximas não com um 
estilo arquitectural passado, mas com as formas de habitação rurais, que têm estilo e são elegantes sem seguirem modas: uma poesia 

sem retórica. Vemos a arquitectura como uma declaração directa de um modo de vida, e num passado quotidiano, a vida prosaica tem 

sido expressa de maneira mais sucinta, económica e concisa nas quintas rurais (...)” SMITHSON, in Without Rhetoric. An Architectural 

Aesthetic 1955-1972, London : Latimer New Dimensions, 1973, p. 6

3 “It is necessary to create an architecture of reality”, SMITHSON, Alison and Peter, comentários impressos como parte de 

uma peça editorial anónima (Reyner Banham?) sobre o texto “The New Brutalism”, in The Architectural Review, Abril 1954, pp. 274-275. 

in HEUVEL, Dirk van den, op. cit., p. 135
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que estão em acção.”4 “Quando um edifício é feito de peças standard, o todo deriva das partes, 

de certa forma – uma inversão da tradição clássica.”5 Tal como escola em Hunstanton, a casa 

Soho “tinha uma estrutura – uma assemblagem de componentes reais, dimensionados – antes 

de ter uma geometria formal arquitectural.”6

 Nesta casa, não existem detalhes construtivos ‘demasiado’ engenhosos (ou, pelo 

menos, não seria essa a intenção). A construção é elementar, directa, as found – os métodos 

e materiais utilizados são frutos das circunstâncias, de uma cultura popular de construção. A 

forma é fruto directo do contexto, a obra ocupa o lote tal como os restantes edifícios da mesma 

rua. Era difícil desobedecer à métrica das casas Georgianas que envolvem o terreno da Casa 

Soho; logo, a sua ‘forma exterior’ está condicionada. No entanto, ”é necessário visualizar uma 

ordem interna diferente. O ar e a luz do sol que preenchem o sotão durante o dia sugerem que 

a zona de estar de ‘estar’ da casa deve estar no topo, passando o quarto de banho e alguma 

arrumação para a cave.”7 O que faz desta construção mais do que um abrigo, o que faz da casa 

arquitectura, é a ideia de que a arquitectura não é apenas definida pelas suas paredes.8 Existem 

“outras substâncias mais subtis, (....) imprescindíveis componentes do conjunto,”9 que a tornam 

arquitectura. Na casa Soho, a construção é simples e sua geometria está definida à partida; são 
as relações que a obra estabelece com a luz, o ar, o espaço público e o quotidiano que fazem dela 

arquitectura.

 “A disposição das divisões relaciona-se com a quantidade de luz e raios de sol 

desejados, balançando a necessidade de estar em contacto com a rua e a relação que as divisões 

estabelecem entre si, de acordo com os padrões de uso. (...) O quarto de dormir próximo da 

cozinha, considerando o pequeno-almoço e as últimas coisas à noite ... O estúdio próximo da rua 

e do quintal-jardim traseiro, que funciona como ‘tokonoma’ (...) ... Um espaço de estar no ponto 

mais alto da casa, de modo a usufruir o sol de fim de tarde, e de maneira a distanciar este espaço 
de lazer do uso público da cidade, durante os serões e ao fim-de-semana ... Metade da cave serve 
como arrumação, para que não tenhamos de viver o tempo todo com os nossos haveres...”10 

 A forma da casa é consequência destas relações, e a construção é o que as torna 

possíveis. Para esta arquitectura, o arquitecto não se apresenta apenas como “um fazedor; não 

actua como um artesão. O fim que o move não é apenas a produção material dos objectos, mas 
sobretudo preparação do espaço em que posteriormente se poderá, e com toda a segurança, 

4 ‘Thoughts in Progress. The New Brutalism” in Architectural Design, Abril 1957, pp. 111-113, citado por HEUVEL, Dirk van 

den, op. cit., p. 165

5 SMITHSON, Alison e Peter, Without Rhetoric. An Architectural Aesthetic 1955-1972, London : Latimer New Dimensions, 

1973, p. 32

6 SMITHSON, Alison e Peter, The Shift, London : Academy Editions, 1982, p. 73

7 SMITHSON, Alison (atribuído) A. & P. Smithson Archive, London, in As found. The discovery of the ordinary, eds. Claude 

Lichtenstein, Thomas Schregenberger, Zürich : Lars Müller Publishers, 2001, p. 126

8 “The idea of a house (...) is not defined by its walls”. VASSAL, Jean-Philippe, “Placeres cotidianos – una conversación con 

Anne Lacaton y Jean Philippe Vassal” por Cristina Díaz Moreno & Efrén García Grinda, El Croquis n.º 177/178, Madrid : El Croquis 

Editorial, 2015, p. 10

9 BO, Lina e PAGANI, Carlo (Org.) “Sensibilità dei materiali”, Milão, Domus, 1945/46, citado por OLIVEIRA, Olivia, Sutis 

substâncias da arquitectura, São Paulo : Editorial Gustavo Gilli, 2006, p. 79

10 SMITHSON, Alison and Peter, The Charged Void: Architecture, New York: The Monacelli Press, 2001, p. 96
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Casa Sugden, A&P Smithson, 1956. 

As formas desta casa foram pensadas racionalmente, de modo a tornarem-se o mais adequadas possível a cada função, 

fazendo, a partir do telhado inclinado, variar as alturas e as aberturas de cada quarto. A necessidade de construir 

economicamente levou a que fossem utilizados tijolos em segunda mão, caixilhos com medidas standard, asnas todas iguais. 

Nestes desenhos de estudo, os caixilhos tem cores diferente; cada cor associada a uma dimensão.

Casa Sugden, A&P Smithson, 1956. 

Os primeiros esquissos do projecto inicial, desenhados 

por Alison (o projecto foi, entretanto, recusado pelos 

futuros habitantes).

construir.”11 Podemos compreender este construir não como a ideia comum de ‘construir’: pôr 

tijolo sobre tijolo, pedra sobre pedra, mas como a preocupação de dar ao habitante as condições 

capazes de provocar um quotidiano prazeroso. “Um regresso à proximidade do uso como 

matéria real da realização arquitectural.”12 É desvalorizada a ideia de um edifício enquanto 

mero objecto; “resta o fundamental: a fértil capacidade desse objecto de servir de suporte ao 

quotidiano.”13 Podemos ver do que é feita a casa, “como funciona, e não há mais nada para ver 

excepto o jogo dos espaços.”14 Aqui, os arquitectos estão mais focados em dar a possibilidade ao 

quotidiano para se desenvolver.

11 AZARA, Pedro, Cuando los arquitectos eran dioses, Barcelona : Fundación Arquia, 2015, pp. 37-38

12 LUCAN, Jacques, Précisions sur un état présent de l’architecture, Lausanne : Presses polytechniques et universitaires roman-

des, 2015, p. 251

13 CAPELA, José, “Arquitectura pela arquitectura”, in Lacaton & Vassal: Mode d’emploi, Porto/Basel : Pierrot le fou, 2014

14 BANHAM, Reyner, “The New Brutalism”, Architectural Review, 1955, in As found. The discovery of the ordinary, eds. Claude 

Lichtenstein, Thomas Schregenberger, Zürich : Lars Müller Publishers, 2001, p. 130
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 Casa Sugden
 A materialidade da Casa Sugden (1956), encomendada por Derek e Jean Sugden a 
Alison e Peter Smithson,15 parte dos mesmos princípios processuais que a casa Soho. Quando 

o casal de arquitectos apresentou a primeira versão do projecto à família Sugden, a casa não 

correspondia financeiramente (ou funcionalmente)16 aos pedidos da família.17 Os meios eram 

escassos, logo o uso de materiais económicos – “tijolos baratos, azulejos, janelas metálicas 

standard” foi necessário.18 O material é escolhido de maneira a apoiar a vida quotidiana - os 

materiais são ‘menos nobres’, e são utilizados as found - tal como encontrado(s). No entanto, 

as razões que levaram a esta escolha não se limitam a uma economia imposta, mas também 

às qualidades intrínsecas e extrínsecas destes materiais, tanto pelas suas qualidades físicas 

como pela sua presença e sentido na atmosfera doméstica de um imaginário colectivo inglês. 

Alison e Peter Smithson estavam preocupados em “ver os materiais por aquilo que eles eram: a 

madeireza da madeira, a areieza da areia.”19 “O ‘as found’ representava uma nova maneira de ver 

o ordinário, uma abertura a como as coisas ‘prosaicas’ podiam re-energizar a nossa capacidade 

inventiva.”20 Esta capacidade inventiva, imposta pelos escassos recursos económicos, permite 

uma arquitectura que tem a possibilidade de ter a habitação como campo de pesquisa 

privilegiado, independentemente do estatuto económico do seu habitante.

 Alison Smithson utilizou pela primeira vez o termo Brutalism num pequeno texto 

a propósito da Casa Soho.21  Mais tarde, em 1957, afirmou que “qualquer discussão sobre 

15 “Derek Sugden met the Smithsons through a colleague of his at the office of Ove Arup. At that time the Smithsons were work-

ing with Ove Arup on the steel skeleton of their Secondary Modern School in Hunstanton (1950-1954).” Sudgen era engenheiro consultor 

desta obra, e foi assim que conheceu Alison e Peter Smithson; in From the House of the Future to a house of today, Rotterdam : 010 

Publishers, 2004, p. 112

16 “(...) the clients rejected the initial plan on financial, functional and aesthetic grounds”, ibidem.

17 “(...) he [Derek] and Jean briefed Peter and Alison on their requirements. A meeting then took place at which Alison unveiled 
the design. ‘But it doesn’t do any of the things we asked’, said Sugden. Alison picked up the drawings in a huff and stood up to walk out. 
Peter grabbed them and growled in his flat Northern tongue, ‘if we can’t design a house for the fucking Sugdens, we might as well pack 
up’. Peter thereupon took on the project, producing a design, and supervising its construction, to the Sugdens’ evident satisfaction – al-

though the design of the garden remained in Jean’s hands.” citado do artigo Derek Sugden: The architecture of music, 11 Fevereiro 2016, 

in http://www.bdonline.co.uk/derek-sugden-the-architecture-of-music/5080125.article (consultado a 8 Agosto 2016)

18 SMITHSON, Alison and Peter, The Charged Void: Architecture, New York: The Monacelli Press, 2001, p. 150

19 “We were concerned with seeing of materials for what they were: the woodness of the wood, the sandness of the sand”, 

SMITHSON, Alison e Peter, “The ‘As Found’ and the ‘Found’”,  in As found. The discovery of the Ordinary, eds. Claude Lichtenstein, 

Thomas Schregenberger, Zürich : Lars Müller Publishers, 2001, p.30

20 Ibidem.

21 Manuscrito sem data, atribuído a Alison Smithson, A. & P. Smithson Archive, London, in As found. The discovery of the 

Casa Sugden, A&P Smithson, 1956. 

A necessidade de construir economicamente levou a que fossem 

utilizados tijolos em segunda mão, caixilhos com medidas standard, 

asnas todas iguais. As formas foram pensadas racionalmente, de modo 

a tornarem-se o mais adequadas possível a cada função, fazendo, a 

partir do telhado inclinado, variar as alturas e as aberturas de cada 

quarto.
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“Há um pequeno conjunto de livros que podem ser 

considerados como clássicos ingleses da literatura infantil. 

O interesse dos arquitectos [e da Alison, em particular] por 

estes contos está na maneira detalhada e imaginativa de 

como expõem um modo de vida. No entanto, os arquitectos 

podem ficar surpreendidos por existir uma  ligação entre as 
casas de Beatrix Potter e as casas pós-guerra de Aalto (as 

do próprio) e Le Corbusier: entre a casa da Sra. Tittlemouse 

e a casa para o Sr. Shodan em Ahmedabad... Nos interiores 

de Beatrix Potter, os objectos e os utensílios de uso diário 

estão convenientemente localizados, frequentemente 
individualmente pendurados na parede por ganchos ou 

pregos - e é esta a ‘decoração’ que cada espaço ‘simples’ 
necessita, ou que consegue aceitar... Aqui, conseguimos 

encontrar as necessidades básicas elevadas a um nível 

poético: a vida simples, bem feita. Esta é a essência do 

preceito de todo o Movimento Moderno em arquitectura.” 

Alison Smithson, “Beatrix Potter’s places”, Architectural 

Design, Dezembro de 1967, p. 573. 

Casa Sugden. A&P Smithson, 1956

Fotografia interior (vista da cozinha para a sala de 
jantar), onde podemos ver as ‘decorações’ prosaicamente 

necessárias, mas poéticas. 

Brutalismo falhará o seu objectivo se não tiver em consideração a sua tentativa em ser objectiva 

acerca da ‘realidade’ (...) Até então, o tem sido discutido estilisticamente, quando a sua essência 

é ética.”22  No entanto, New Brutalism foi uma expressão que rapidamente se associou apenas a 

um ‘estilo’: “tudo passou a ser feito em tijolo, betão grosseiro, grandes secções disto ou daquilo, 

e placas envernizadas. Isto não é uma solução para todas as coisas possíveis.”23 

 O entendimento de Alison e Peter Smithson “– e talvez tenha sido o mesmo para Mies 

– (...) é que a Forma era apenas uma parte da concepção da vida em geral (...) o respeito pelos 

materiais – a realização da afinidade que pode ser estabelecida entre o construído e o homem 
–  pode estar na raiz de ver e pensar sobre as coisas, à qual chamamos New Brutalism.”24 Este 

respeito pelos materiais na sua relação com a vida do homem continua hoje a ser revisitado, sob 

outras formas e texturas. A construção de uma arquitectura que aproveite as condições que a 

envolvem e que, a partir de um olhar atento, participe na arte de levantar, revirar e fazer com, 

faz hoje tanto sentido como nos anos 50. A escassez destas duas épocas – uma provocada pela 

saída recente da Segunda Guerra Mundial, a outra pela condição actual da eminência dos mais 

variados desastres ecológicos, provocados pela relação desastrosa que temos com os recursos do 

Mundo – leva-nos a reinventar os modos de construir: fazer com, em vez de fazer contra. 
 A atitude que implica o espírito do ‘as found’ - um aproveitamento do que existe, 

a partir de um olhar crítico e atento - tem o seu reflexo contemporâneo mais evidente no 
projecto-de-arquitectura de Anne Lacaton e Jean Philippe Vassal. Num dos seus projectos 
mais radicais, em que foram convidados pela Câmara da cidade de Bordeaux a realizar um 

projecto de ‘embelezamento’ da Praça Léon Aucoc (1996), propuseram que não se fizesse nada. 
Ao visitarem a praça aperceberam-se que aquele lugar era bonito por si só; tinha “uma beleza 

óbvia, necessária, bastante. (...) As pessoas pareciam sentir-se em casa, numa atmosfera de 

harmonia e tranquilidade, criada ao longo dos anos.”25 De modo a fundamentar esta percepção, 

falaram com os utilizadores deste espaço; aperceberam-se que a praça também era considerado 

ordinary, eds. Claude Lichtenstein, Thomas Schregenberger, Zürich : Lars Müller Publishers, 2001, p. 126

22 ‘Thoughts in Progress. The New Brutalism” in Architectural Design, Abril 1957, pp. 111-113, citado por HEUVEL, Dirk van 

den, op. cit., p. 165

23 SMITHSON, Alison, Zodiac, n.º4, 1959, p. 81 citado por HEUVEL, Dirk van den, op. cit., p. 165

24 SMITHSON, Alison e Peter, Without Rhetoric. An Architectural Aesthetic 1955-1972, London : Latimer New Dimensions, 

1973, p. 6

25 LACATON, Anne, VASSAL, Jean Phillipe, texto sobre o projecto da praça Léon Aucoc (1996), in https://www.lacatonvassal.

com (consultado a 8 de Junho de 2017)
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um lugar agradável para quem ali vivia. As únicas intervenções propostas foram na ordem da 

manutenção: mudar a gravilha, propôr uma limpeza mais frequente da praça, podar as tílias e 

mudar ligeiramente a circulação do trânsito. O projecto foi para a frente: nada foi feito, a não ser 

os pequenos arranjos. 

 Numa conferência, perante a questão surpreendida de um estudante – “como pode um 

arquitecto dizer a um cliente que não é preciso fazer nada?”26–, Anne Lacaton responde: “Isto 

foi um projecto. Não foi uma ‘não-resposta’; defendemos a nossa posição perante o cliente. É 

importante compreender que o trabalho de um arquitecto não é apenas (e sempre que possível) 

construir; é essencial compreender a questão que nos é dada, considerar a complexidade da 

situação, e depois dar uma resposta. Em algumas situações, a resposta pode ser construir, muito 

ou pouco; noutras talvez seja não fazer nada.”27

 Modernidade Permanente 
 Construir em arquitectura não corresponde nem a uma reacção imediata nem a 

um automatismo, “o qual seria uma forma degradada pela equivalência ao não-pensante, 

à actividade repetitiva de uma técnica que na repetição se aperfeiçoa.”28 Não se trata de 

‘dominar’ (um)a técnica, nem uma lista de respostas ‘pré-fabricadas’, a partir dum conjunto 

de processos estabelecidos; nem, pelo contrário, de expressar originalidade e novidade 

infundadas (sejam estas tecnológicas ou artísticas), rupturas feitas em nome do nada. Em 

arquitectura, a materialidade, o método construtivo são resposta mediata; comunicam a relação 

da arquitectura com a cultura e com a circunstância. Daí que “a cada clima físico ou espiritual 

corresponda uma solução própria e daí esse panorama imenso que a consideração do passado 

oferece aos nossos olhos e que o próprio presente não esconde: infinitos métodos de construção, 
inumeráveis subtilezas plásticas, variados programas, os mais estranhos materiais, sempre e 

por todo o lado o inédito, o diferente, o inesperado.”29 Por isso, “mesmo na reprodução mais 

perfeita, há um elemento ausente: o aqui e agora da obra de arte, a sua existência única, no lugar 

em que ela se encontra. É nessa existência única, e somente nela, que se desdobra a história da 

obra. (...) A esfera da autenticidade, como um todo, escapa à reprodutibilidade técnica”.30

 Como construir o presente? “Visto que a nossa compreensão e os nossos sentimentos 

26 LACATON, Anne, conferência intitulada Freedom of Use, Harvard GSD, Massachusetts in https://www.youtube.com/

watch?v=zdgYGkQM9zc&t=4756s (consultado a 6 Junho 2017) 

27 Ibidem.

28 LOPES, Silvina Rodrigues, “A ironia das teorias”, entrevista com Silvina Rodrigues Lopes conduzida por Emília Pinto de 

Almeida, in Revista de História da Arte, nº 10, Lisboa, 2010, p. 12

29 TÁVORA, Fernando, “Arquitectura e Urbanismo. A lição das constantes”, para “Lusíada, Revista Ilustrada de Cultura”, vol.1, 

n.º 2, Novembro 1952, in Teoria Geral da Organização do Espaço. Arquitectura e Urbanismo. A lição das constantes, ed. Manuel Men-

des, Porto : FAUP Publicações, 1993, p. 3

30 BENJAMIN, Walter, “A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica” (primeira versão), 1949, in “Magia e Técnica, 
Arte e Política”, São Paulo : Editora Brasiliense S.A., 1987, pp. 167-168; https://www.academia.edu/5899910/BENJAMIN_W._Obras_
Escolhidas_Vol._1_-_Magia_e_Técnica_Arte_e_Pol%C3%ADtica (consultado a 10 Agosto de 2016)

Praça Leon Aucoc, L&V, 1996
Fotografias (antes e) depois do projecto.
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têm raízes no passado, as nossas conexões sensuais com um edifício devem respeitar o 

processo de recordar”... No entanto, “o que recordamos não pode ser o fim da linha.”31 Para 

que a arquitectura possa ser constantemente espelho de modernidade, dando resposta às 

contingências contemporâneas (- os factores sociais, culturais, a economia, a ecologia... -) 

a ruptura é uma constante. “Fazemos a ruptura em nome de quê?”32 Em nome da intenção 

constante de “atingir as virtudes primárias, aquelas em que se revela uma adesão inerente, de 

certo modo, à função original do habitar.”33 Numa arquitectura que utiliza o uso como matéria 

real da sua construção, não faz sentido conseiderar a técnica pela técnica, nem a forma pela 

forma; estas condições da arquitectura são pensadas em nome de uma melhor relação entre o 

construído e quem a habita.34 “Vemos a arquitectura como uma declaração directa de um modo 

de vida.”35 

 “Todo o escritor é um leitor”.36 Tal como a arquitectura, “toda a escrita é uma 

desautomatização, mas tem uma dimensão de repetição. E nessa relação entre o que se repete 

e o que escapa à repetição é que podemos falar de ‘experiência’.”37 “Porque a história, como a 

memória, antes submetida e controlada pela razão, aparece de novo e há que viver com ela, com 

os monstros. A arquitectura (...) procura conjurar esses monstros.’38 De modo a que possamos 

considerar o que se repete e o que se deixa cair, “é necessário encontrar uma frescura no olhar, 

reencontrar uma certa inocência... chamo ‘inocência’ à vontade, ou à necessidade, de se desfazer 

das ideias recebidas e adoptar uma atitude naïf... com tudo o que a inocência possa ter de 

ambiguidade.”39 Esta atitude naïf, esta frescura no olhar, encontra os seus modelos no olhar 

atento (‘watchful eye’)40 de Alison e Peter Smithson ou, mais recentemente, no faire avec41 de 

Anne Lacaton e Jean Philippe Vassal.

31 ZUMTHOR, Peter, “A way of looking at things”, 1988, in Thinking Architecture, Basel : Birkhäuser, 2006, p. 18

32 LUCAN, Jacques, in L’archaïque et le sublime, conferência, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 13 Abril 2015, in 

https://www.youtube.com/watch?v=xkp7avXPJvk (acedido a 5 Janeiro 2016)

33 BACHELARD, Gaston, A poética do espaço, São Paulo : Martins Fontes, 2003, p. 24

34 “Form as a goal results always in a formalism. For this effort does not aim toward something internal but toward an exter-

nal. But only a vital inside has a vital outside.” MIES VAN DER ROHE, Ludwig, “On Form in Architecture”, in Die Form, nº2 (1927) p. 

59, in The Artless Word, ed. Fritz Neumeyer, Cambridge, MA : The MIT Press, 1991, p. 257

35 SMITHSON, Alison e Peter, op. cit.

36 LUCAN, Jacques, op. cit., 1:25:30

37 LOPES, Silvina Rodrigues, op. cit., p. 13

38 MONEO, Rafael, “Entrados ya en el último cuarto de siglo...”, Arquitectura bis 22, Barcelona, Maio 1978, p. 4, citado por 

QUETGLAS, Josep, “[sobre la forma del tiempo en la arquitectura de Rafael Moneo] La Danza y la Procesión”, in El Croquis, n.º64, 

Madrid, 1994, p. 541

39 LUCAN, Jacques, Au delà de l’iconisme, conferência, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 7 Março 2016, in https://

youtu.be/bk96979nsFc (consultado a 11 Maio 2016) 24:00

40 SMITHSON, Alison e Peter, “The ‘As Found’ and the ‘Found’”,  in As found. The discovery of the Ordinary, eds. Claude 

Lichtenstein, Thomas Schregenberger, Zürich : Lars Müller Publishers, 2001, p.30

41 A entrevista intitulada Faire plus avec moins é um dos exemplos onde podemos ouvir Anne Lacaton e Jean Philippe 
Vassal a utilizar a expressão ‘faire avec’ no âmbito da sua arquitectura; Arc en rêve, Bordeaux, 23 Novembro de 2013 in https://vimeo.

com/97908966 (consultado a 15 Maio 2017)

Praça Leon Aucoc, L&V, 1996
Fotografias (antes e) depois do projecto.
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Casa Soho, A&P Smithson, 1952. 

“Parece que na cidade normal é difícil fazer algo para além da casa Georgiana, mas uma ordem interior 

diferente foi visualizada. O ar e a luz do sol que invadiam o sotão sugeriam-nos que as zonas de dia fossem no 

topo da casa, com o quarto de banho na sombria e fresca cave.” 

“House in Soho, Alison and Peter Smithson”, (Londres), Architectural Design, 1953
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Casa Soho
Abrigo e Atmosfera

 

 “The ‘as found’, where art is in the picking up, turning over and putting-with ...
 And the ‘found’, were the art is in the process and the watchful eye ...” 

“Foi decidido que não tivesse qualquer tipo de acabamentos no interior – o edifício 

como uma combinação de abrigo e atmosfera. 

Betão aparente, alvenaria de tijolo e madeira. A dificuldade dos quartos sem tecto era 
satisfactoriamente superada pela sua disposição, eram localizados em níveis mais altos e 

mais baixos de acordo com a luz do sol desejada. 

[Para a alvenaria de tijolo] não era adequado o uso arbitrário de cor e textura; tijolos 

comuns com juntas golpeadas era o pretendido. As variações das barras e das cores têm 

um tipo de tensão natural quando colocadas por um bom assentador de tijolos.

É nossa intenção neste edifício ter a estrutura completamente exposta, sem nenhuns 

acabamentos internos, quando praticável. O Construtor deve ter como objectivo um 

elevado padrão de construção básica, como num pequeno armazém.”1

 Tal como é descrito neste pequeno texto, a Casa Soho (1952), habitação-própria 

desenhada por Alison e Peter Smithson, recorre a um modo construtivo elementar: os materiais 

são comuns e aplicados de uma maneira muito directa: a construção tem como objectivo a 

imagem de um ‘pequeno armazém’. Os métodos construtivos e os materiais “têm um tipo de 

tensão natural” que não é desenhada por parte do arquitecto. Como consequência, o Construtor 

assume um papel crucial na arquitectura: “deve ter como objectivo um elevado padrão de 

construção básica.” A procura destas qualidades não está directamente relacionada com uma 

estética; “não tem nada a ver com [um gosto pelo] artesanato.”2 O que motiva esta abordagem 

é a tentativa em ser objectiva acerca da realidade3 – os objectivos culturais da sociedade, as 

suas urgências, as suas técnicas, e assim por diante. Produzir uma arquitectura mais atenta ao 

que existe, dar uma oportunidade aos materiais criados por “uma sociedade de produção em 

massa”. Materiais baratos, produzidos em abundância, de modo a responder às necessidades de 

uma sociedade florescente, cujas construções quotidianas são agora repensadas por arquitectos. 
Estes materiais “arrastam consigo uma áspera poesia, a partir das poderosas e confusas forças 

1 SMITHSON, Alison, “House in Soho, London. Alison and Peter Smithson”, in Architectural Design, Dezembro 1953, p. 342; 

“no arquivo existe um documento onde Alison Smithson é mencionada como autora do texto” [nota do autor], citado por HEUVEL, Dirk 

van den, in Alison and Peter Smithson: A Brutalist Story, prova de Doutoramento, Delft : Technische Universiteit Delft, 2013, p. 163

2 “O que é novo acerca do New Brutalism como ‘Movimento’ é que ele encontra as suas afinidades mais próximas não com um 
estilo arquitectural passado, mas com as formas de habitação rurais, que têm estilo e são elegantes sem seguirem modas: uma poesia 

sem retórica. Vemos a arquitectura como uma declaração directa de um modo de vida, e num passado quotidiano, a vida prosaica tem 

sido expressa de maneira mais sucinta, económica e concisa nas quintas rurais (...)” SMITHSON, in Without Rhetoric. An Architectural 

Aesthetic 1955-1972, London : Latimer New Dimensions, 1973, p. 6

3 “It is necessary to create an architecture of reality”, SMITHSON, Alison and Peter, comentários impressos como parte de 

uma peça editorial anónima (Reyner Banham?) sobre o texto “The New Brutalism”, in The Architectural Review, Abril 1954, pp. 274-275. 

in HEUVEL, Dirk van den, op. cit., p. 135
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que estão em acção.”4 “Quando um edifício é feito de peças standard, o todo deriva das partes, 

de certa forma – uma inversão da tradição clássica.”5 Tal como escola em Hunstanton, a casa 

Soho “tinha uma estrutura – uma assemblagem de componentes reais, dimensionados – antes 

de ter uma geometria formal arquitectural.”6

 Nesta casa, não existem detalhes construtivos ‘demasiado’ engenhosos (ou, pelo 

menos, não seria essa a intenção). A construção é elementar, directa, as found – os métodos 

e materiais utilizados são frutos das circunstâncias, de uma cultura popular de construção. A 

forma é fruto directo do contexto, a obra ocupa o lote tal como os restantes edifícios da mesma 

rua. Era difícil desobedecer à métrica das casas Georgianas que envolvem o terreno da Casa 

Soho; logo, a sua ‘forma exterior’ está condicionada. No entanto, ”é necessário visualizar uma 

ordem interna diferente. O ar e a luz do sol que preenchem o sotão durante o dia sugerem que 

a zona de estar de ‘estar’ da casa deve estar no topo, passando o quarto de banho e alguma 

arrumação para a cave.”7 O que faz desta construção mais do que um abrigo, o que faz da casa 

arquitectura, é a ideia de que a arquitectura não é apenas definida pelas suas paredes.8 Existem 

“outras substâncias mais subtis, (....) imprescindíveis componentes do conjunto,”9 que a tornam 

arquitectura. Na casa Soho, a construção é simples e sua geometria está definida à partida; são 
as relações que a obra estabelece com a luz, o ar, o espaço público e o quotidiano que fazem dela 

arquitectura.

 “A disposição das divisões relaciona-se com a quantidade de luz e raios de sol 

desejados, balançando a necessidade de estar em contacto com a rua e a relação que as divisões 

estabelecem entre si, de acordo com os padrões de uso. (...) O quarto de dormir próximo da 

cozinha, considerando o pequeno-almoço e as últimas coisas à noite ... O estúdio próximo da rua 

e do quintal-jardim traseiro, que funciona como ‘tokonoma’ (...) ... Um espaço de estar no ponto 

mais alto da casa, de modo a usufruir o sol de fim de tarde, e de maneira a distanciar este espaço 
de lazer do uso público da cidade, durante os serões e ao fim-de-semana ... Metade da cave serve 
como arrumação, para que não tenhamos de viver o tempo todo com os nossos haveres...”10 

 A forma da casa é consequência destas relações, e a construção é o que as torna 

possíveis. Para esta arquitectura, o arquitecto não se apresenta apenas como “um fazedor; não 

actua como um artesão. O fim que o move não é apenas a produção material dos objectos, mas 
sobretudo preparação do espaço em que posteriormente se poderá, e com toda a segurança, 

4 ‘Thoughts in Progress. The New Brutalism” in Architectural Design, Abril 1957, pp. 111-113, citado por HEUVEL, Dirk van 

den, op. cit., p. 165

5 SMITHSON, Alison e Peter, Without Rhetoric. An Architectural Aesthetic 1955-1972, London : Latimer New Dimensions, 

1973, p. 32

6 SMITHSON, Alison e Peter, The Shift, London : Academy Editions, 1982, p. 73

7 SMITHSON, Alison (atribuído) A. & P. Smithson Archive, London, in As found. The discovery of the ordinary, eds. Claude 

Lichtenstein, Thomas Schregenberger, Zürich : Lars Müller Publishers, 2001, p. 126

8 “The idea of a house (...) is not defined by its walls”. VASSAL, Jean-Philippe, “Placeres cotidianos – una conversación con 

Anne Lacaton y Jean Philippe Vassal” por Cristina Díaz Moreno & Efrén García Grinda, El Croquis n.º 177/178, Madrid : El Croquis 

Editorial, 2015, p. 10

9 BO, Lina e PAGANI, Carlo (Org.) “Sensibilità dei materiali”, Milão, Domus, 1945/46, citado por OLIVEIRA, Olivia, Sutis 

substâncias da arquitectura, São Paulo : Editorial Gustavo Gilli, 2006, p. 79

10 SMITHSON, Alison and Peter, The Charged Void: Architecture, New York: The Monacelli Press, 2001, p. 96
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Casa Sugden, A&P Smithson, 1956. 

As formas desta casa foram pensadas racionalmente, de modo a tornarem-se o mais adequadas possível a cada função, 

fazendo, a partir do telhado inclinado, variar as alturas e as aberturas de cada quarto. A necessidade de construir 

economicamente levou a que fossem utilizados tijolos em segunda mão, caixilhos com medidas standard, asnas todas iguais. 

Nestes desenhos de estudo, os caixilhos tem cores diferente; cada cor associada a uma dimensão.

Casa Sugden, A&P Smithson, 1956. 

Os primeiros esquissos do projecto inicial, desenhados 

por Alison (o projecto foi, entretanto, recusado pelos 

futuros habitantes).

construir.”11 Podemos compreender este construir não como a ideia comum de ‘construir’: pôr 

tijolo sobre tijolo, pedra sobre pedra, mas como a preocupação de dar ao habitante as condições 

capazes de provocar um quotidiano prazeroso. “Um regresso à proximidade do uso como 

matéria real da realização arquitectural.”12 É desvalorizada a ideia de um edifício enquanto 

mero objecto; “resta o fundamental: a fértil capacidade desse objecto de servir de suporte ao 

quotidiano.”13 Podemos ver do que é feita a casa, “como funciona, e não há mais nada para ver 

excepto o jogo dos espaços.”14 Aqui, os arquitectos estão mais focados em dar a possibilidade ao 

quotidiano para se desenvolver.

11 AZARA, Pedro, Cuando los arquitectos eran dioses, Barcelona : Fundación Arquia, 2015, pp. 37-38

12 LUCAN, Jacques, Précisions sur un état présent de l’architecture, Lausanne : Presses polytechniques et universitaires roman-

des, 2015, p. 251

13 CAPELA, José, “Arquitectura pela arquitectura”, in Lacaton & Vassal: Mode d’emploi, Porto/Basel : Pierrot le fou, 2014

14 BANHAM, Reyner, “The New Brutalism”, Architectural Review, 1955, in As found. The discovery of the ordinary, eds. Claude 

Lichtenstein, Thomas Schregenberger, Zürich : Lars Müller Publishers, 2001, p. 130
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 Casa Sugden
 A materialidade da Casa Sugden (1956), encomendada por Derek e Jean Sugden a 
Alison e Peter Smithson,15 parte dos mesmos princípios processuais que a casa Soho. Quando 

o casal de arquitectos apresentou a primeira versão do projecto à família Sugden, a casa não 

correspondia financeiramente (ou funcionalmente)16 aos pedidos da família.17 Os meios eram 

escassos, logo o uso de materiais económicos – “tijolos baratos, azulejos, janelas metálicas 

standard” foi necessário.18 O material é escolhido de maneira a apoiar a vida quotidiana - os 

materiais são ‘menos nobres’, e são utilizados as found - tal como encontrado(s). No entanto, 

as razões que levaram a esta escolha não se limitam a uma economia imposta, mas também 

às qualidades intrínsecas e extrínsecas destes materiais, tanto pelas suas qualidades físicas 

como pela sua presença e sentido na atmosfera doméstica de um imaginário colectivo inglês. 

Alison e Peter Smithson estavam preocupados em “ver os materiais por aquilo que eles eram: a 

madeireza da madeira, a areieza da areia.”19 “O ‘as found’ representava uma nova maneira de ver 

o ordinário, uma abertura a como as coisas ‘prosaicas’ podiam re-energizar a nossa capacidade 

inventiva.”20 Esta capacidade inventiva, imposta pelos escassos recursos económicos, permite 

uma arquitectura que tem a possibilidade de ter a habitação como campo de pesquisa 

privilegiado, independentemente do estatuto económico do seu habitante.

 Alison Smithson utilizou pela primeira vez o termo Brutalism num pequeno texto 

a propósito da Casa Soho.21  Mais tarde, em 1957, afirmou que “qualquer discussão sobre 

15 “Derek Sugden met the Smithsons through a colleague of his at the office of Ove Arup. At that time the Smithsons were work-

ing with Ove Arup on the steel skeleton of their Secondary Modern School in Hunstanton (1950-1954).” Sudgen era engenheiro consultor 

desta obra, e foi assim que conheceu Alison e Peter Smithson; in From the House of the Future to a house of today, Rotterdam : 010 

Publishers, 2004, p. 112

16 “(...) the clients rejected the initial plan on financial, functional and aesthetic grounds”, ibidem.

17 “(...) he [Derek] and Jean briefed Peter and Alison on their requirements. A meeting then took place at which Alison unveiled 
the design. ‘But it doesn’t do any of the things we asked’, said Sugden. Alison picked up the drawings in a huff and stood up to walk out. 
Peter grabbed them and growled in his flat Northern tongue, ‘if we can’t design a house for the fucking Sugdens, we might as well pack 
up’. Peter thereupon took on the project, producing a design, and supervising its construction, to the Sugdens’ evident satisfaction – al-

though the design of the garden remained in Jean’s hands.” citado do artigo Derek Sugden: The architecture of music, 11 Fevereiro 2016, 

in http://www.bdonline.co.uk/derek-sugden-the-architecture-of-music/5080125.article (consultado a 8 Agosto 2016)

18 SMITHSON, Alison and Peter, The Charged Void: Architecture, New York: The Monacelli Press, 2001, p. 150

19 “We were concerned with seeing of materials for what they were: the woodness of the wood, the sandness of the sand”, 

SMITHSON, Alison e Peter, “The ‘As Found’ and the ‘Found’”,  in As found. The discovery of the Ordinary, eds. Claude Lichtenstein, 

Thomas Schregenberger, Zürich : Lars Müller Publishers, 2001, p.30

20 Ibidem.

21 Manuscrito sem data, atribuído a Alison Smithson, A. & P. Smithson Archive, London, in As found. The discovery of the 

Casa Sugden, A&P Smithson, 1956. 

A necessidade de construir economicamente levou a que fossem 

utilizados tijolos em segunda mão, caixilhos com medidas standard, 

asnas todas iguais. As formas foram pensadas racionalmente, de modo 

a tornarem-se o mais adequadas possível a cada função, fazendo, a 

partir do telhado inclinado, variar as alturas e as aberturas de cada 

quarto.
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“Há um pequeno conjunto de livros que podem ser 

considerados como clássicos ingleses da literatura infantil. 

O interesse dos arquitectos [e da Alison, em particular] por 

estes contos está na maneira detalhada e imaginativa de 

como expõem um modo de vida. No entanto, os arquitectos 

podem ficar surpreendidos por existir uma  ligação entre as 
casas de Beatrix Potter e as casas pós-guerra de Aalto (as 

do próprio) e Le Corbusier: entre a casa da Sra. Tittlemouse 

e a casa para o Sr. Shodan em Ahmedabad... Nos interiores 

de Beatrix Potter, os objectos e os utensílios de uso diário 

estão convenientemente localizados, frequentemente 
individualmente pendurados na parede por ganchos ou 

pregos - e é esta a ‘decoração’ que cada espaço ‘simples’ 
necessita, ou que consegue aceitar... Aqui, conseguimos 

encontrar as necessidades básicas elevadas a um nível 

poético: a vida simples, bem feita. Esta é a essência do 

preceito de todo o Movimento Moderno em arquitectura.” 

Alison Smithson, “Beatrix Potter’s places”, Architectural 

Design, Dezembro de 1967, p. 573. 

Casa Sugden. A&P Smithson, 1956

Fotografia interior (vista da cozinha para a sala de 
jantar), onde podemos ver as ‘decorações’ prosaicamente 

necessárias, mas poéticas. 

Brutalismo falhará o seu objectivo se não tiver em consideração a sua tentativa em ser objectiva 

acerca da ‘realidade’ (...) Até então, o tem sido discutido estilisticamente, quando a sua essência 

é ética.”22  No entanto, New Brutalism foi uma expressão que rapidamente se associou apenas a 

um ‘estilo’: “tudo passou a ser feito em tijolo, betão grosseiro, grandes secções disto ou daquilo, 

e placas envernizadas. Isto não é uma solução para todas as coisas possíveis.”23 

 O entendimento de Alison e Peter Smithson “– e talvez tenha sido o mesmo para Mies 

– (...) é que a Forma era apenas uma parte da concepção da vida em geral (...) o respeito pelos 

materiais – a realização da afinidade que pode ser estabelecida entre o construído e o homem 
–  pode estar na raiz de ver e pensar sobre as coisas, à qual chamamos New Brutalism.”24 Este 

respeito pelos materiais na sua relação com a vida do homem continua hoje a ser revisitado, sob 

outras formas e texturas. A construção de uma arquitectura que aproveite as condições que a 

envolvem e que, a partir de um olhar atento, participe na arte de levantar, revirar e fazer com, 

faz hoje tanto sentido como nos anos 50. A escassez destas duas épocas – uma provocada pela 

saída recente da Segunda Guerra Mundial, a outra pela condição actual da eminência dos mais 

variados desastres ecológicos, provocados pela relação desastrosa que temos com os recursos do 

Mundo – leva-nos a reinventar os modos de construir: fazer com, em vez de fazer contra. 
 A atitude que implica o espírito do ‘as found’ - um aproveitamento do que existe, 

a partir de um olhar crítico e atento - tem o seu reflexo contemporâneo mais evidente no 
projecto-de-arquitectura de Anne Lacaton e Jean Philippe Vassal. Num dos seus projectos 
mais radicais, em que foram convidados pela Câmara da cidade de Bordeaux a realizar um 

projecto de ‘embelezamento’ da Praça Léon Aucoc (1996), propuseram que não se fizesse nada. 
Ao visitarem a praça aperceberam-se que aquele lugar era bonito por si só; tinha “uma beleza 

óbvia, necessária, bastante. (...) As pessoas pareciam sentir-se em casa, numa atmosfera de 

harmonia e tranquilidade, criada ao longo dos anos.”25 De modo a fundamentar esta percepção, 

falaram com os utilizadores deste espaço; aperceberam-se que a praça também era considerado 

ordinary, eds. Claude Lichtenstein, Thomas Schregenberger, Zürich : Lars Müller Publishers, 2001, p. 126

22 ‘Thoughts in Progress. The New Brutalism” in Architectural Design, Abril 1957, pp. 111-113, citado por HEUVEL, Dirk van 

den, op. cit., p. 165

23 SMITHSON, Alison, Zodiac, n.º4, 1959, p. 81 citado por HEUVEL, Dirk van den, op. cit., p. 165

24 SMITHSON, Alison e Peter, Without Rhetoric. An Architectural Aesthetic 1955-1972, London : Latimer New Dimensions, 

1973, p. 6

25 LACATON, Anne, VASSAL, Jean Phillipe, texto sobre o projecto da praça Léon Aucoc (1996), in https://www.lacatonvassal.

com (consultado a 8 de Junho de 2017)
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um lugar agradável para quem ali vivia. As únicas intervenções propostas foram na ordem da 

manutenção: mudar a gravilha, propôr uma limpeza mais frequente da praça, podar as tílias e 

mudar ligeiramente a circulação do trânsito. O projecto foi para a frente: nada foi feito, a não ser 

os pequenos arranjos. 

 Numa conferência, perante a questão surpreendida de um estudante – “como pode um 

arquitecto dizer a um cliente que não é preciso fazer nada?”26–, Anne Lacaton responde: “Isto 

foi um projecto. Não foi uma ‘não-resposta’; defendemos a nossa posição perante o cliente. É 

importante compreender que o trabalho de um arquitecto não é apenas (e sempre que possível) 

construir; é essencial compreender a questão que nos é dada, considerar a complexidade da 

situação, e depois dar uma resposta. Em algumas situações, a resposta pode ser construir, muito 

ou pouco; noutras talvez seja não fazer nada.”27

 Modernidade Permanente 
 Construir em arquitectura não corresponde nem a uma reacção imediata nem a 

um automatismo, “o qual seria uma forma degradada pela equivalência ao não-pensante, 

à actividade repetitiva de uma técnica que na repetição se aperfeiçoa.”28 Não se trata de 

‘dominar’ (um)a técnica, nem uma lista de respostas ‘pré-fabricadas’, a partir dum conjunto 

de processos estabelecidos; nem, pelo contrário, de expressar originalidade e novidade 

infundadas (sejam estas tecnológicas ou artísticas), rupturas feitas em nome do nada. Em 

arquitectura, a materialidade, o método construtivo são resposta mediata; comunicam a relação 

da arquitectura com a cultura e com a circunstância. Daí que “a cada clima físico ou espiritual 

corresponda uma solução própria e daí esse panorama imenso que a consideração do passado 

oferece aos nossos olhos e que o próprio presente não esconde: infinitos métodos de construção, 
inumeráveis subtilezas plásticas, variados programas, os mais estranhos materiais, sempre e 

por todo o lado o inédito, o diferente, o inesperado.”29 Por isso, “mesmo na reprodução mais 

perfeita, há um elemento ausente: o aqui e agora da obra de arte, a sua existência única, no lugar 

em que ela se encontra. É nessa existência única, e somente nela, que se desdobra a história da 

obra. (...) A esfera da autenticidade, como um todo, escapa à reprodutibilidade técnica”.30

 Como construir o presente? “Visto que a nossa compreensão e os nossos sentimentos 

26 LACATON, Anne, conferência intitulada Freedom of Use, Harvard GSD, Massachusetts in https://www.youtube.com/

watch?v=zdgYGkQM9zc&t=4756s (consultado a 6 Junho 2017) 

27 Ibidem.

28 LOPES, Silvina Rodrigues, “A ironia das teorias”, entrevista com Silvina Rodrigues Lopes conduzida por Emília Pinto de 

Almeida, in Revista de História da Arte, nº 10, Lisboa, 2010, p. 12

29 TÁVORA, Fernando, “Arquitectura e Urbanismo. A lição das constantes”, para “Lusíada, Revista Ilustrada de Cultura”, vol.1, 

n.º 2, Novembro 1952, in Teoria Geral da Organização do Espaço. Arquitectura e Urbanismo. A lição das constantes, ed. Manuel Men-

des, Porto : FAUP Publicações, 1993, p. 3

30 BENJAMIN, Walter, “A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica” (primeira versão), 1949, in “Magia e Técnica, 
Arte e Política”, São Paulo : Editora Brasiliense S.A., 1987, pp. 167-168; https://www.academia.edu/5899910/BENJAMIN_W._Obras_
Escolhidas_Vol._1_-_Magia_e_Técnica_Arte_e_Pol%C3%ADtica (consultado a 10 Agosto de 2016)

Praça Leon Aucoc, L&V, 1996
Fotografias (antes e) depois do projecto.
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têm raízes no passado, as nossas conexões sensuais com um edifício devem respeitar o 

processo de recordar”... No entanto, “o que recordamos não pode ser o fim da linha.”31 Para 

que a arquitectura possa ser constantemente espelho de modernidade, dando resposta às 

contingências contemporâneas (- os factores sociais, culturais, a economia, a ecologia... -) 

a ruptura é uma constante. “Fazemos a ruptura em nome de quê?”32 Em nome da intenção 

constante de “atingir as virtudes primárias, aquelas em que se revela uma adesão inerente, de 

certo modo, à função original do habitar.”33 Numa arquitectura que utiliza o uso como matéria 

real da sua construção, não faz sentido conseiderar a técnica pela técnica, nem a forma pela 

forma; estas condições da arquitectura são pensadas em nome de uma melhor relação entre o 

construído e quem a habita.34 “Vemos a arquitectura como uma declaração directa de um modo 

de vida.”35 

 “Todo o escritor é um leitor”.36 Tal como a arquitectura, “toda a escrita é uma 

desautomatização, mas tem uma dimensão de repetição. E nessa relação entre o que se repete 

e o que escapa à repetição é que podemos falar de ‘experiência’.”37 “Porque a história, como a 

memória, antes submetida e controlada pela razão, aparece de novo e há que viver com ela, com 

os monstros. A arquitectura (...) procura conjurar esses monstros.’38 De modo a que possamos 

considerar o que se repete e o que se deixa cair, “é necessário encontrar uma frescura no olhar, 

reencontrar uma certa inocência... chamo ‘inocência’ à vontade, ou à necessidade, de se desfazer 

das ideias recebidas e adoptar uma atitude naïf... com tudo o que a inocência possa ter de 

ambiguidade.”39 Esta atitude naïf, esta frescura no olhar, encontra os seus modelos no olhar 

atento (‘watchful eye’)40 de Alison e Peter Smithson ou, mais recentemente, no faire avec41 de 

Anne Lacaton e Jean Philippe Vassal.

31 ZUMTHOR, Peter, “A way of looking at things”, 1988, in Thinking Architecture, Basel : Birkhäuser, 2006, p. 18

32 LUCAN, Jacques, in L’archaïque et le sublime, conferência, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 13 Abril 2015, in 

https://www.youtube.com/watch?v=xkp7avXPJvk (acedido a 5 Janeiro 2016)

33 BACHELARD, Gaston, A poética do espaço, São Paulo : Martins Fontes, 2003, p. 24

34 “Form as a goal results always in a formalism. For this effort does not aim toward something internal but toward an exter-

nal. But only a vital inside has a vital outside.” MIES VAN DER ROHE, Ludwig, “On Form in Architecture”, in Die Form, nº2 (1927) p. 

59, in The Artless Word, ed. Fritz Neumeyer, Cambridge, MA : The MIT Press, 1991, p. 257

35 SMITHSON, Alison e Peter, op. cit.

36 LUCAN, Jacques, op. cit., 1:25:30

37 LOPES, Silvina Rodrigues, op. cit., p. 13

38 MONEO, Rafael, “Entrados ya en el último cuarto de siglo...”, Arquitectura bis 22, Barcelona, Maio 1978, p. 4, citado por 

QUETGLAS, Josep, “[sobre la forma del tiempo en la arquitectura de Rafael Moneo] La Danza y la Procesión”, in El Croquis, n.º64, 

Madrid, 1994, p. 541

39 LUCAN, Jacques, Au delà de l’iconisme, conferência, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 7 Março 2016, in https://

youtu.be/bk96979nsFc (consultado a 11 Maio 2016) 24:00

40 SMITHSON, Alison e Peter, “The ‘As Found’ and the ‘Found’”,  in As found. The discovery of the Ordinary, eds. Claude 

Lichtenstein, Thomas Schregenberger, Zürich : Lars Müller Publishers, 2001, p.30

41 A entrevista intitulada Faire plus avec moins é um dos exemplos onde podemos ouvir Anne Lacaton e Jean Philippe 
Vassal a utilizar a expressão ‘faire avec’ no âmbito da sua arquitectura; Arc en rêve, Bordeaux, 23 Novembro de 2013 in https://vimeo.

com/97908966 (consultado a 15 Maio 2017)

Praça Leon Aucoc, L&V, 1996
Fotografias (antes e) depois do projecto.





Utilitas
por uma arquitectura dialogante



Pequenos prazeres da vida: 

- Trabalhar ou escrever numa janela 
rodeada por heras.

- Ver a luz do sol espalhada pelo chão.
- Estar de pé e olhar lá para fora sem 

reflexos.
- Ver as vistas / a vegetação / as árvores / o 

chão enquanto se está sentado.
- Olhar lá para fora no quarto de banho, ou 

talvez estar duplamente protegido.
- Ter fácil acesso aos nossos haveres, sem 

sentir a sua pressão o tempo todo.
- Ler na cama.

- Sentarmo-nos confortavelmente e ler ou 
falar ao fim da tarde.

- Desfrutar de boa ventilação no Verão.
- Fechar as portadas de madeira no 

Inverno.
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(In)utilidade
Para que serve a arquitectura?

Semi-cerre os olhos. É capaz de repousar? É capaz de sonhar desperta?  
         Álvaro Siza1

 Se estamos preocupados com o habitar – o mais maravilhoso desafio da arquitectura 
contemporânea2 – é-nos útil reconhecer que, de certa maneira, ainda nos encontramos debaixo 
do manto protector de quanto o Movimento Moderno concluiu acerca deste tema. 
 No início do século vinte, o Movimento Moderno preocupou-se em apresentar 
resposta(s) a uma necessidade urgente: as novas tecnologias, as novas escalas de intervenção, e 
os novos materiais “tornaram os métodos de construção tradicionais e as tipologias familiares 
obsoletas.”3 No espiríto do tempo, as auto-estruturadas, auto-reparadoras e auto-sustentáveis 
construções tradicionais e familiares deixaram de supostamente conseguir providenciar abrigo 
para uma população em acelerado crescimento. Ao contrário do que acontecia no passado, em 
que os arquitectos estavam presentes apenas na concepção de edifícios excepcionais – palácios, 
villas, igrejas... – as construções quotidianas não-excepcionais passaram a ser consideradas um 
problema de projecto aos quais os arquitectos sentiam necessidade de responder.4 

 “Uma sociedade vive de pão, do sol, do conforto necessário. Tudo está por fazer! 
Tarefa imensa!”5 
 Com uma população que crescia exponencialmente, os problemas eram de resolução 
urgente, e as necessidades mínimas deviam ser asseguradas. Definiram-se as ‘Quatro Funções’6 
– habitação, trabalho, recreação, circulação – e a sua resolução tornou-se prioritária. Corbusier, 
ao escrever em Vers une Architecture que “todos os homens têm o mesmo organismo, as 
mesmas funções, as mesmas necessidades”,7 estaria também  confiante que conseguia prever 
todas as acções do Homem. A expressão machine à habiter, que se normaliza a partir desta 
reflexão de Corbusier, transparece a ideia de que as acções de quem ocupa uma obra de 
arquitectura conseguem ser ‘programadas’, como as de uma máquina. “O Determinismo8 é a 
teoria central do funcionalismo. É também o aspecto mais contraditório e inquietante da agenda 

1 SIZA, Álvaro, “Só as pessoas estão alegres ou tristes”, 2007, in 01 Textos, editado por Carlos Campos Morais, Porto: 
Civilização Editora, 2009, p. 373

2 LACATON, Anne,  VASSAL, Jean Philippe, Lacaton & Vassal, Paris : Cité de l'architecture & du patrimoine, 2009, p. 186

3 HABRAKEN, N.J., Palladio’s Children, London : Taylor & Francis, 2005, p. 81

4 Ibidem. 

5 LE CORBUSIER, Por uma arquitectura, São Paulo : Editora Perspectiva, 1998, p. 78 

6 LE CORBUSIER, A Carta de Atenas, no âmbito do CIAM (Congrès Internationaux d'Architecture Moderne), São Paulo : 
HUCITEC, Universidade de São Paulo, 1989

7 LE CORBUSIER, Vers une Architecture, Paris : Éditions Arthaud, 1977, p. 108

8 O determinismo assume que as acções humanas são previsíveis e que todos os eventos têm uma causa. [nota do autor]
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do Movimento Moderno, porque implica para o arquitecto uma fé na ciência que não pode ser 
validada cientificamente, e que espera do utilizador mera obediência.”9

“Uma casa: um abrigo contra o quente, o frio, a chuva, os ladrões, os indiscretos. Um 
receptáculo de luz e sol. Um certo número de compartimentos dedicados à cozinha, ao 
trabalho, à vida íntima. 
Um quarto: uma superfície para circular livremente, uma cama para nos estendermos, 
uma cadeira para estarmos descontraídos e para trabalhar, uma mesa para trabalhar, 
armários para arrumar rapidamente qualquer coisa no sítio certo. 
Quantos quartos: um para cozinhar e um para comer. Um para trabalhar, um para se 
lavar e outro para dormir.”10 

 Contaminado por esta sensibilidade funcionalista, o Movimento Moderno supõe 
que apenas o quantificável é real; concentra-se nas acções manifestamente utilitárias e nos 
processos objectivos do corpo. No entanto, animados por uma consciência crítica em relação ao 
Movimento Moderno, o jovem grupo de arquitectos do Team 10 ambicionava apenas “a criação 
de uma rede mais delicada, mais receptiva.”11 Este lado funcional, maquinal da arquitectura 
é essencial para a vida do homem – em nome do Team 10, Alison Smithson esclarecia que as 
‘Quatro Funções’ não devem ser desprezadas.12 No entanto, a função seria apenas (mais) uma 
tentativa de compreender como ocupamos a arquitectura. 

9 HILL, Jonathan, “An other architect”, in Occupying architecture – between the architect and the user, editado por Jonathan 
Hill, London : Routledge, 1998, p. 142

10 LE CORBUSIER, op. cit., pp. 89-90

11 SMITHSON, Alison, Team 10 meetings: 1953-1984, New York : Rizzoli, 1991, p. 9

12 Ibidem.

O sonho do Movimento Moderno num desenho a giz colorido.
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 Esta rede de funções foi questionada “em nome de uma habitação mais humana, que 
tivesse em conta as necessidades emocionais e espirituais do homem”. 13 Ao passo que a geração 
mais antiga encarava o termo ‘habitat’ simplesmente como um sinónimo para ‘habitação’, a 
geração mais nova do Team 10 incutiu neste termo um sentido mais alargado, ecológico, como 
uma instalação humana para uma comunidade inteira.14 O sentido de projectar lugares que 
respondem não só às necessidades físicas e intelectuais do homem mas também às vontades do 
espírito, que são diferentes em todos nós e de muito difícil definição.  
 Assim, para que valha novamente a pena herdar a linguagem do Movimento Moderno, 
será necessário regenerá-la a partir de ideias menos limitadoras. Não faz mais sentido imaginar 
hoje um homem-tipo, cujas necessidades são inteiramente previsíveis e precisamente iguais a 
de todos os outros homens. A casa deve ser pensada de modo a que seja eficiente, mas também 
de um modo a que favoreça alguma liberdade, de modo a permitir ao habitante “expandir, 
controlar e mover-se”15 através do espaço, ao adaptar a própria casa ao seu modo de viver. 
Invertendo o lugar comum segundo o qual todas as actividades humanas são definidas pela sua 
utilidade.

Mesmo os animais fazem algo mais do que apenas sobreviver: as faculdades de 
percepção de muitos animais não são exclusivamente funcionais. “O seu comportamento físico 
e intelectual vai bem para além do funcional; não está contido nos seus estreitos limites. (...) Os 
seus feitos e os seus gestos, o tédio, o repouso, as suas estadias ao sol não se explicam no plano 
do funcional, a não ser como uma necessidade de retomar as suas forças. (...) Os animais – da 
mesma maneira que o ser humano – apreendem também fenómenos que, sem estarem ligados 
a uma função, lhe trazem prazer e contribuem para uma actividade lúdica, que influencia a sua 
psique.”16 

Para que o homem não seja obrigado a fugir da sua própria casa, uma vez por ano, à 
procura de um lugar onde pode sonhar em ser livre, é necessário que o arquitecto oriente as 
suas preocupações em criar casas que não se esgotem na eficácia, que vão para além das coisas 
utilitárias. É essencial assinalar que esta procura pelo prazer e pelo lado lúdico do quotidiano 
não é uma procura gratuita. O aparecimento das paixões do homem, inúteis – tais como o são a 
literatura, a música, a pintura, a escultura... – resulta do Homem ter a possibilidade de não estar 

13 OLIVEIRA, Olivia, Sutis substâncias da arquitectura, São Paulo : Gustavo Gilli, 2006, p. 70

14 VAN EYCK, Aldo, Writings. Collected Articles and Other Writings 1947-1998, editado por Vicent Ligtelijn e Francis Strauven, 
Amsterdam : Sun Publishers, 2008, p. 180

15 Acções essenciais para Alison e Peter Smithson, expressadas na instalação ‘Patio and Pavilion’, (exposição ‘This is 
Tomorrow’, Whitechapel Art Gallery, Londres, 1956) in SMITHSON, Alison and Peter, The Charged Void: Architecture, New York: The 
Monacelli Press, 2001, p. 178

16 OTTO, Frei, Architecture et Bionique. Constructions naturelles, Denges : Editions Delta & Spes S.A., 1985, p. 135

Team 10 no jardim da casa de Aldo Van Eyck, Loenen, 1974.
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constantemente a fazer coisas apenas pela sua utilidade, produtividade, mas por prazer. “A sábia 
utilização do tempo livre – temos de admiti-lo – é um produto da civilização e da educação. (...) 
Um homem que trabalhou largas horas da sua vida aborrecer-se-á se de um momento para o 
outro se se torna subitamente ocioso. No entanto, sem uma quantidade considerável de tempo 
livre, um homem ver-se-á privado de muitas das melhores coisas.”17

Em arquitectura, o elogio à ociosidade poderá traduzir-se na compreensão que o 
arquitecto deve ter do espaço do habitar: mais do que o definir a partir de elementos puramente 
funcionais, os espaços devem definir-se a partir das suas qualidades. Trazer para a obra de arte 
alguns ornamentos – inúteis – para convidar as pessoas a sonhar; pensar espaços sem nome, 
abertos a todas as possibilidades, onde não é esperado que se faça nada em particular, a não ser 
talvez desfrutar do sol, do vento, das árvores, da cidade... 

Como escrevia Alain, o aborrecimento, “mal sem forma, muito comum” será “talvez a 
origem escondida de todas as paixões.”18

 Deste modo, acreditamos que a expressão machine à habiter merece ser revisitada. 
Passados quase vinte anos de ter escrito Vers une Architecture, no seu texto ‘Conversas com os 
estudantes das escolas de arquitectura’, em 1942, o próprio Le Corbusier lamenta-se: “Não me 
perdoaram o meu qualificativo (...) segundo o dicionário, ‘máquina’ vem do latim e do grego, 
com uma significação de ‘arte’ e de ‘manha’: ‘aparelho organizado para produzir certos efeitos’. 
A palavra ‘manha’ introduz-nos singularmente no problema, que consiste em nos apropriarmos 
da contigência dessa precariedade movediça – para a constituirmos no quadro necessário e 
suficiente de uma vida que temos o poder de iluminar, consagrando toda a nossa atenção à 
felicidade dos homens.”19 Por um lado a casa é ‘casa-máquina’, preparada para responder às 
necessidades quantificáveis dos seus habitantes; por outro, ‘casa-envoltório’,20 pronta a abrigar 
todos os possíveis eventos quotidianos. Entre machine e habiter não terá, portanto, de existir 

17 RUSSELL, Bertrand,  Elogio a la ociosidad, 1932, in http://issole.blogspot.pt/2011/03/elogio-la-ociosidad-bertrand-russell.
html, (consultado a 3 Abril de 2017)

18 ALAIN, “Du bonheur et de l’ennui”, 1941, in Du bonheur et de l’ennui – et autres textes, Paris : Gallimard, 2016, p. 13

19 LE CORBUSIER, Conversa com os estudantes das escolas de arquitectura, Lisboa : Edições Cotovia, 2003, p. 34

20 OLIVEIRA, Olivia, op. cit., p. 78

Prancha. A &P Smithson, 1970 



Vista desde o jardim, Casa Beires, Álvaro Siza, 1963 

Estudo urbano, Casa Beires, Álvaro Siza, 1963 

uma contradição.
A casa é essencial à nossa sobrevivência mais animal, irracional. No entanto, interessa-

nos uma casa que se pense para além da necessidade, elaborada para dar resposta a todos 
os eventos inquantificáveis do quotidiano, e que se prendem com o prazer de (a) habitar. 
O que procuramos é uma arquitectura que forje aos seus habitantes a possibilidade de um 
presente onde “o desejo, e não a utilidade, é o motor do quotidiano e da nossa relação com a 
arquitectura.”21 Uma arquitectura que se foca na sua ‘inutilidade’, essencial à vida como o ar – 
ela adiciona existência algo mais, ao ultrapassar a barreira da necessidade, para que possamos 
cultivar outras paixões. 

Como já dizia Agamben, “numa sociedade dominada pela utilidade, são justamente as 
‘coisas inúteis’ que se tornam um bem a salvaguardar”22 – “para que a vida não se escape pela 

rede das ‘Quatro Funções’ ”.23

21 HILL, Jonathan, “An other architect”, in Occupying architecture – between the architect and the user, editado por Jonathan 
Hill, London : Routledge, 1998, p. 154

22 AGAMBEN, Giorgio, Estudantes, publicado na revista Punkto a 17-05-2017, in http://www.revistapunkto.com/2017/05/
estudantes-giorgio-agamben_17.html, consultado a 20 de Maio de 2017

23 SMITHSON, Alison, Team 10 meetings: 1953-1984, New York : Rizzoli, 1991, p. 9
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Hexenhaus
A propósito de um alpendre

A Hexenhaus (1986-...) sempre fez parte das folhas escuras e desfocadas do meu 

Charged Void: Architecture. As páginas que mostravam as suas fotografias, os seus desenhos 
e os seus textos não me faziam parar para observar com mais atenção. Longe do racionalismo 

da Casa Soho, do pavilhão Upper Lawn, ou do Economist,  as fachadas desordenadas e feitas 

à medida sempre me afastaram de uma leitura mais aprofundada – não reconhecia nas suas 

formas a prometida arquitectura sem retórica; onde uma neutralidade amável e a calma como 

ideal ( construídas a partir do charme da precisão e da disciplina da repetição)1 retiram o ênfase 

ao “design”, à forma escultórica do objecto arquitectónico e permitem uma certa amigabilidade 

na vivência da arquitectura, onde o habitante encontra uma tela onde pode construir a sua 

própria narrativa. Ao contrario do que nos tinham prometido Alison e Peter Smithson em 

The Shift,2 a identidade daquela casa parecia tomar lugar a partir da (vontade das) formas 

desenhadas pelos arquitectos, e não pelo modo de viver dos seus utilizadores. 

No entanto, a partir da iniciativa de um amigo, a possibilidade de visitar a casa tornou-

se real. Após alguns e-mails trocados com Axel Bruchhäuser, proprietário e habitante da 

Hexenhaus, marcamos viagem para Bad Karlshafen e fomos conhecer esta casa até então turva 

no seu interesse.

 A chegada a Bad Karlshafen fez-se tarde, na noite anterior à visita. Ainda tentamos 

encontrar a Hexenhaus, mas mesmo conhecendo a sua localização precisa, a tarefa revelou-se 

difícil: no meio das árvores escuras, era impossível distinguir a sua silhueta escondida. No dia 

seguinte, data combinada com Axel para conhecer a casa, saímos cedo da pequena hospedaria 

onde dormimos. Mesmo antes de chegar, já era possível avistar a casa: o Hexenbesenraum 

brilhava entre as árvores, em tons de prateado. Estacionamos o carro (a rua não tinha saída); 

Axel esperava-nos no cima da escadaria que nos levava até à entrada da Hexenhaus

 Depois de subir as escadas, entramos na primeira divisão da casa, mesmo antes que 

alguma porta se abrisse: o lugar em frente ao pórtico da entrada, onde as copas das árvores 

fazem de tecto e os muros de suporte do terreno limitam o seu recinto. Esta divisão da casa, 

feita por um chão em terra e um tecto de folhas, acolheu-nos na nossa chegada: em modo de 

agradecimento, oferecemos a Axel um caderno impresso por nós. Parecia contente por ter 

1 As expressões em itálico são destacadas por Jacques Lucan do livro de SMITHSON, Alison e Peter, Without Rhetoric. An 

Architectural Aesthetic 1955-1972, London : Latimer New Dimensions, 1973, pp. 14-26, in LUCAN, Jacques, Précisions sur un état 

présent de l’architecture, Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2015, p. 249

2 “(...) o dinheiro e as competências – que tornavam possível olhar o quotidiano de uma nova maneira, em harmonia com 

a casa; ou o organizar uma casa nova de maneira a combinar com o espírito de uma época; ou a mudança da maneira como nos 

alimentarmos ou nos movermos; ou a possibilidade de decorarmos uma divisão para eventos familiares ou sazonais – tornaram-se 

possíveis para a maior parte da nossa sociedade. É para estas pessoas que a arquitectura agora tem de se oferecer – para as suas novas 

capacidade na arte de habitar.  Foi com este espírito que o desenho para a Yellow House (1976) e a House with Two Gantries (1977), 

que estão à espera de ser decoradas; fizemos um longo caminho desde 1952, altura do nosso primeiro apelo pelas coisas mundanas da 

vida (ordinary things of life), para que estas fossem consideradas como as coisas e as decorações [que preenchiam] a cena urbana.” 

SMITHSON, Alison e Peter, The Shift, London : Academy Editions, 1982, p. 72.

O chão dourado, degrau de intimidade e estabilidade: sinal de casa. Hexenhaus, A&P Smithson, 1986-...
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Casa 50 x 50, Mies van der Rohe, 1951, colagem.

Casa 50 x 50, Mies van der Rohe, axonometria da estrutura.

 ... Nestas caixas de vidro, a paisagem está sempre presente... 

... e nós estamos sempre presentes como paisagem.

Entrar ou sair são actos indiferentes. O estar dentro é igual ao 
estar fora.
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novas visitas, a quem podia contar histórias antigas.

 Já dizia Pallasmaa: “as experiências arquitecturais mais poderosas são as imagens 

corpóreas. Entrar e passar por uma porta, por exemplo, é uma experiência fundamental da 

arquitectura. Mas, primeiro, vem a horizontalidade do chão.”3 O chão é a principal distância 

entre ver uma fotografia da Hexenhaus e entrar na casa. As portas e os pórticos da casa, 

lugares de transição, são próximos da natureza, e deixam-nos estar fora mesmo estando 

dentro; desenhado pelo prórpio Axel, é o chão dourado em travertino, a base de todo o 

projecto, o que parece marcar a chegada a casa.

Sentamo-nos na sala: explicamos o porquê de ali estarmos, o nosso interesse na casa. Axel 

contou-nos mais sobre o que queríamos saber. A sala de estar não tem um centro: sentamo-

nos todos em sítios diferentes.

*

 Quando teve a ideia de fazer a sua casa em Bad Karlshafen, Axel Bruchhäuser queria 

construí-la à beira rio, toda em vidro. Mies van der Rohe era um arquitecto que Axel admirava, 

e cujo mobiliário reproduzia na sua fábrica, TECTA. Quando chegou a altura de pensar o 

desenho de uma casa para si mesmo, decidiu que queria que a sua casa fosse uma reprodução 

exacta da casa 50 x 50 de Mies. Esta casa herda os principios espaciais da casa Farnsworth 

de Mies, tendo sido pensada para ser produzida industrialmente, em série, estando assim ao 

alcance de ser reproduzida por outra pessoa. No entanto, as regulamentações locais falaram 

mais alto e a cidade não o autorizou a fazer uma casa transparente naquele terreno à beira-rio. 

Axel, impedido de construir, comprou uma casa construída no meio do bosque, apelidada de 

Hexenhaus (casa de bruxas). 

 Foi por intermédio de Stefan Wewerka, que Axel abordou inicialmente para detalhar a 

reprodução da casa 50 x 50,4 Alison e Peter Smithson foram chamados a intervir pela primeira 

vez no projecto da casa.5 Wewerka havia conhecido o casal de arquitectos num dos CIAMs; 

segundo ele, a esta seria a dupla ideal para desvelar as verdadeiras ambições de Axel. 

 A razão pela qual Axel Bruchhäuser e o seu gato, Karlchen, precisavam da ajuda de um 

arquitecto fora por sentirem que “não conseguiam, quando estavam dentro de casa, apreciar 

suficientemente os bosques que rodeavam a sua casa na encosta acima do rio Weser.”6 Axel 

tinha como ideia para a sua casa a construção de um alpendre completamente aberto para o 

3 PALLASMA, Juhani “Atmosphere, Compassion and Embodied Experience. A Conversation about Atmosphere with Juhani 

Pallasma”, Klaske Havik e Gus Tielens, in OASE #91, Rotterdam: nai010 Publisher, 2013, p. 43

4 HEUVEL, Dirk van den, RISSELADA, Max, From the House of the Future to the house of today, Rotterdam: 010 Publishers, 

2004, p. 186

5 O projecto continuou mesmo depois da morte de Alison , prolongando-se desde 1986 até 2002. Estes e mais projectos 

mantinham Peter ocupado até ao dia em que “colapsou, no momento em que deixava o escritório” in Obituary of Peter Smithson, in 

https://www.theguardian.com/society/2003/mar/08/urbandesign.artsobituaries (consultado a 9 de Maio de 2017)

6 SMITHSON, Alison and Peter, The Charged Void: Architecture, New York: The Monacelli Press, 2001, p. 552
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bosque, de maneira a que conseguissem estar em completo contacto com a natureza que os 

rodeava. Contudo, rapidamente se lembrou que “no Verão nunca deixavam nada aberto, por 

causa das moscas.”7 O homem sempre foi um estrangeiro na natureza, e a arquitectura sempre 

foi a maneira como fez da natureza casa – se a natureza fosse confortável, a humanidade 

não teria inventado nunca a arquitectura; preferimos casas ao ar livre, escreveu Oscar 

Wilde.8 Assim, e de modo a conseguir habitar o bosque que o rodeava, Alison e Peter Smithson 

pensaram o alpendre como “um exemplar de um método pelo qual uma pequena mudança física 

– a aplicação de camadas de ar adicionadas ao tecido existente – podem trazer uma delicada 

sintonia à relação das pessoas com o lugar.”9 

 Ao contrário do que Axel inicialmente pretendia, a casa não seria transparente. Não 

sendo totalmente exposta ao seu contexto, Alison e Peter fariam com que os espaços desta casa 

não fossem uniformes, - espaços onde “o entrar e o sair se tornassem actos indiferentes; onde 

o estar dentro só fosse diferente do estar fora por ser fresco no Verão e quente no inverno”. 10 

Longe desta uniformidade, a Hexenhaus é um verdadeiro modelo de flexibilidade. No entanto, 

será preciso esclarecer que por flexibilidade não nos referimos a modelos de edifícios pensados 
para que possam ser tudo, onde não existem espaços para os diferentes momentos do habitar; 

onde o fora e o dentro se sucedem sem umbral; onde a luz é sempre igual; onde as paredes 

não se querem com grande valor (aliás, são inclusive pensadas para poderem ser destruídas). 

Espaços sem defeitos, mas também sem qualidades. Aqui a flexibilidade está no ponto oposto 
dessa uniformidade que existe nas caixas de vidro: tem espaços muito diversos, que permitem 

ao habitante decidir-se entre as diferentes qualidades da casa. 

 Na Hexenhaus, se procuramos protecção, um lugar de intimidade, afastado do 

exterior, instalar-nos-emos no núcleo da casa: ao mesmo tempo que nos sentimos protegidos, 

controlamos o território que nos rodeia a partir das sucessivas aberturas por entre as paredes 

da casa. Sentada no cadeirão desenhado por Alison e Peter, para habitantes de todas as idades, 

consigo ver o exterior enquandrado por nove diferentes aberturas. 

 Num dia ventoso, podemos refugiar-nos no Hexenbesenraum, onde somos embalados 

pelo movimento, que se faz elegantemente com o vento. Se subirmos até ao primeiro piso 

da casa podemos ler um livro, ao mesmo tempo que vemos os ramos a moverem-se numa 

tempestade, através dos buracos na cobertura; ou, num dia de verão, podemos apanhar sol no(s) 

alpendre(s) que rodeiam a casa. As diferentes qualidades da casa não estão necessariamente 

ligadas à função que um programa lhe atribui, mas à relação que os lugares têm com o ar, com a 

luz, com a natureza e a(s) obras de arte.11 A relação da arquitectura com a função torna-se então 

menos rigorosa; o espaço está definido através de qualidades, e a relação com os usos dá mais 
liberdade aos seus habitantes. 

Alison Smithson publicou em 1990, com o apoio da TECTA, um texto intitulado Saint 

Jerome : The Desert... The Study. Ao passo que São Jerónimo no deserto “expressa o desejo 

humano de liberdade, que parece existir no contacto com a natureza”,12 traduzido em forma a 

7 Ibidem.

8 WILDE, Óscar, citado por AZARA, Pedro, Cuando los arquitectos eran dioses, Barcelona : Fundación Arquia, 2015, p.9

9 SMITHSON, Alison and Peter, op. cit.

10 TAÍNHA, Manuel, “A propósito de uma porta”, 2003, in Manuel Taínha, Textos de Arquitectura, Casal de Cambra : 

Caleidoscópio, 2006, p. 47

11  A todos os materiais de construção da Casa de Vidro de Lina Bo Bardi “vêm corar outras substâncias mais subtis – algumas 

são, no entanto, imprescindíveis componentes do conjunto – e são o ar e a luz, a natureza e a obra de arte (...) Ar, luz, natureza e obras 

de arte, essas são as reais substâncias da Casa de Vidro. A casa acolhe em si a natureza deixando-se atravessar e mesclando-se com ela: 

paredes-paisagem, pátios e tectos-jardim, casa-árvore. (...) Por obras de arte deveríamos compreender não apenas os quadros e esculturas 

da colecção dos Bardi mas todos os objectos, utensílios domésticos e todas aquelas coisas que povoam a casa” e que lhe são essenciais. 

OLIVEIRA, Sutis substâncias da arquitectura, São Paulo : Gustavo Gilli, 2006, pp. 78-79

12 SMITHSON, Alison, Saint Jerome : The Desert . . . The Study, 1990, texto baseado numa conferência dada em Barcelona, 
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partir das adições feitas à Hexenhaus, São Jerónimo no seu estúdio fala da necessidade de um 

enclave: quer num meio urbano quer na natureza, todas as actividades criativas dependem do 

seu encapsulamento. Este é o casulo de onde se libertam todas as fábulas, a possibilidade de um 

espaço só nosso, que Corbusier já havia sugerido, na introdução à segunda edição de Vers une 

architecture, “a necessidade de reconhecermos um lugar à nous, uma casa, onde não sintamos 

pudor.”13 Esta camada de ar adicionada ao tecido existente funciona na Hexenhaus como filtro 
do exterior – um espaço onde nos podemos esconder, ter segredos; e, ao mesmo tempo, olhar a 

natureza.

A arquitectura, na sua relação com o contexto – quer seja este natureza no seu estado 

selvagem ou domesticado – permite ao seu habitante o encontro de uma relação justa com 

o exterior e com o interior, para cada momento do (dia-a-)dia.“Quando hoje a tendência vai 

maioritariamente no sentido de privilegiar a caixa de vidro, o cristal transparente em que 

tudo é ubíquo e simultâneo, eu sinto-me cada vez mais atraída por esse valor substancial da 

arquitectura, que é o seu exacto contrário: o sentido de clausura. Casulo de onde se libertam 

todas as fábulas, de onde brotaram todas as aventuras humanas.”14  Criação de um núcleo, para 

os momentos em que se quer recolher, e de umbrais, onde se possa viver, (n)a hospitalidade 

da arquitectura face ao contexto que nos rodeia. Uma boa casa permitir-nos-á o recolhimento, 

afastado do que está lá fora; ao mesmo tempo, permitir-nos-á também o usufruto dos nossos 

contextos, em todos os diferentes “degraus de intimidade”, sem que nos sintamos incomodados 

pelas “moscas veranis” – isto é, pelo desconforto que é para nós a natureza. Se assim não fosse, 

não precisaríamos de arquitectos para nada.  

No início de todo este processo, Axel estava inquieto com as ideias que Alison e Peter 

Smithson lhe indicavam para o projecto de expansão da casa. No entanto, revelou-nos que ao 

viver a casa, se apercebeu que os dois arquitectos pareciam conhecer melhor os seus gestos do 

que ele próprio. Os gestos de Smithson potenciaram a relação que já existia entre Axel e esta 

casa: a possibilidade de tomar o pequeno almoço iluminado pelos primeiros raios de sol da 

manhã, ler um livro abrigado pelas copas das árvores, contemplar uma tempestade desde o 

aconchego da sua cama.

Ao projectarem a casa para Axel, Alison e Peter concentram-se nas suas próprias acções 

e desejos enquanto habitantes de uma casa. Contudo, é necessário clarificar que projectar para 
nós mesmos não é projectar para os nossos caprichos, para os as nossas inclinações pessoais, 

que são privadas e impartilháveis.15 O arquitecto está encarregue de se munir com uma 

sensibilidade sobre os padrões de vida humanos, e compreender como é que as formas que 

1985; editada e ilustrada com o apoio do stand da TECTA, na Feira de Milão, 1991. Lauenförde : TECTA, 1990, p. 7

13 OLIVEIRA, Olivia, Sutis substâncias da arquitectura, São Paulo : Gustavo Gilli, 2006, p. 69

14 TAÍNHA, Manuel, op. cit.

15 Sobre a condição de universalidade, Maria Filomena Molder dá um exemplo daquilo que é público (partilhável) e privado (não 

partilhável): “Kant, na Crítica da Faculdade do Juízo, faz uma coisa muito interessante (...) a oposição entre privado e público, aplicado 

ao juízo estético. O juízo estético não é privado, por muito estranho que isto vos pareça, não há juízos estéticos privados.  Privado significa 
que me diz respeito exclusivamente a mim: isso não pode ser estético. Isso é como gostar de vinho tinto e não gostar de vinho branco. 

Não é nenhuma condição. É assim. Não forma comunidades, forma comunidades passageiras, e forma até comunidades de combatentes.” 

MOLDER, Maria Filomena, preso por ter cão/preso por não ter, Ciclo de Conferências Curadoria de Manuel Costa Cabral, Lisboa : 

Fundação Carmona e Costa, 2016, in https://www.youtube.com/watch?v=dj5c0Fqnjsg&t=3063s (consultado a 10 de Abril 2016) 1:10:10

Podem trazer uma delicada sintonia à relação das pessoas com o 

lugar....

Camadas de ar adicionadas ao tecido existente

... permitindo que escolhamos onde queremos 
estar.
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projecta permitem o flutuar desses gestos. Para que isso seja possível, nunca nos poderemos 
esquecer de tentar “ler os sinais do que as pessoas estão prestes a fazer, e para onde vão”16; 

esta sensibilidade parte de nos compreendermos a nós mesmos. Fazer arquitectura pode não 

implicar necessariamente construir ‘fisicamente’, mas implica sempre imaginar viver. “Se 

somos arquitectos concebemos e, por vezes, edificamos mundos em que se vive – ou se sonha 
que vive – bem, em contacto com o bem, protegido por paredes e palavras consoladoras. Hoje, 

mais que nunca, necessárias.”17

Apontamento (1) : Esta preocupação por uma arquitectura repleta de filtros 
e camadas que nos protegem do exterior pode ser encontrada em muitas diferentes 

configurações na obra de Alison e Peter Smithson. A residência de estudantes em St. Hilda’s 
College, em Oxford, é apresentada no livro The Charged Void: Architecture como um exemplo 

de como uma pequena mudança física – as lattices – suscita uma condição de protecção das 

sensibilidades pessoais, permitindo às meninas que a habitam trabalharem de saias junto às 

janelas do edifício: apreciam o contexto que as envolve, com grandes janelas que trazem luz 

para o interior (tão essenciais num país escuro como Inglaterra), ao mesmo tempo que não 

tem de abdicar da sua privacidade.

“Os arquitectos” - escreveu Van Eyck - “estão constantemente a construir, com grandes 

custos para a sociedade, lugares onde é impossível escolher o que queremos fazer. Onde nos 

queremos abrigar, onde queremos estar sozinhos, estar juntos. Chegou o tempo”, continua, “de 

criar uma arquitectura na qual é possível demorar-se.”18 Na Hexenhaus, a flexibilidade não se 
traduz na possibilidade de um espaço que possa ser transformado em tudo. Aqui, a flexibilidade 
está nas múltiplas oportunidades que a casa permite aos habitantes, a partir dos suas adições, 

que se expandem para o exterior, onde os habitantes podem “aderir aos padrões das estações 

do ano através do seu muito amado bosque, tal como eles sempre imaginaram: quer estejam as 

árvores e o alpendre despojados de folhas, ou carregados de folhas; uma clareira na neve, ao sol; 

um lugar de conexão na chuva, ao vento.”19 Ao projectar as extensões da Hexenhaus, Alison e 

Peter Smithson desenharam verdadeiramente para si mesmos, para aquele que acreditavam ser 

o projecto-de-arquitectura do homem moderno. A procura pelo prazer no desfrute da natureza 

ocupou o centro conceptual do projecto, e o objecto foi concebido como uma plataforma para 

o alcançar. “Vemos a neve cair no conforto do século vinte, que nos permite um novo tipo de 

consciência dos humores do tempo do dia ou do tempo das estações: o sentido do homem 

moderno na natureza é atingido.”20

16 SMITHSON, Alison e Peter, Without Rhetoric. An Architectural Aesthetic 1955-1972 London : Latimer New Dimensions, 

1973, p. 80

17 AZARA, Pedro, Arquitectura e filosofia em Cícero, 27 Junho 2016, in http://tochoocho.blogspot.pt (consultado a 7 Agosto 

2016)

18 EYCK, Aldo van, VAN EYCK, Aldo, Writings. Collected Articles and Other Writings 1947-1998 (eds) Vicent Ligtelijn e Francis 

Strauven, Amsterdam : Sun Publishers, 2008, p. 731

19 SMITHSON, Alison and Peter, The Charged Void: Architecture, New York: The Monacelli Press, 2001, p. 552

20 SMITHSON, Alison, “Territory of the Pavilion” extractos de uma conferência, 1984, in SMITHSON, Alison e Peter, Changing 
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Tubo(s) (horizontais e verticais) de ar privado e nunca antes respirado. 
Diagrama da ‘House of the Future’, integrado na exposição ‘Ideal Homes’, Alison e 
Peter Smithson, 1956. Esquema que se relaciona com as intenções para o pavilhão para 
Wayland Young.

Construir o paraíso. Wayland Young Pavilion, 

Bayswater, London, 1959-1982. 
Fotografia tirada no interior do pátio.

PLANTA PARA PAVILHÃO DE JARDIM, PARA WAYLAND YOUNG. 

LONDRES.

Este pequeno edifício ilustra a ‘estética’, e os princípios dos ‘cubículos-

utensílio’ e de espaços de estar flexíveis e desimpedidos, propostos no 
projecto para Churchill College.

Construir o paraíso. Wayland Young Pavilion, Bayswater, 

London, 1959-1982. 



Podemos já estar no paraíso...

Hexenhaus, A & P Smithson, Bad Karlshafen, 1986-...

Casa de Vidro, Lina Bo Bardi, São Paulo, 1951 Casa Eames, Charles e Ray Eames, California, 1949

Casa em Cap Ferret, Lacaton & Vassal, 1998
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Branches that move, branches that don’t...
Detalhe, Hexenhaus, A & P Smithson, Bad Karlshafen, 1986-...



... ou podemos construí-lo. 

A reconstrução do paraíso. “Depois da Primeira 
Guerra pareceu um milagre que através da dife-
rente organização das casas os prazeres da ‘cidade 
aristocrata’ (– quartos que podiam ser abertos 
para a natureza... viver contra-as-árvores... ter 
vistas amplas, ar mais puro... experienciar a mu-
dança das estações com prazer –) fossem possíveis 
para as classes operárias.” - Peter Smithson, in 
Upper Lawn. Solar Pavilion. Folly

Stress-free-zone, colina verde no interior de Robin 
Hood Gardens, A & P Smithson, London, 1972 

Casa do Chame-chame, Lina Bo Bardi, Salvador, 1964

Faculdade em Grenoble, Lacaton & Vassal, 1995 e 2001

O muro, construção artificial, que cerca o jardim, possibilitando a con-
dição idílica...  Pavilhão Upper Lawn, A&P Smithson, Fonthill, 1958-82, 
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Da finalidade (e) do jogo

Sobre Patio and Pavilion,1 instalação-manifesto representante do seu projecto-de-
arquitectura, Alison e Peter Smithson explicam, escrevendo: nesta instalação “trabalhamos 
num género de ‘Habitat’ simbólico, no qual podemos encontrar, de uma forma ou outra, as 
necessidades básicas humanas” representadas: “um pedaço de terra, uma vista para o céu, 
privacidade, a presença da natureza e de animais – quando precisamos deles – e símbolos dos 
impulsos básicos humanos – expandir-se e controlar, mover-se.”2 

Os três impulsos básicos humanos que o casal Smithson assinala – expandir, controlar, 
mover – materializam-se através das nossas práticas quotidianas. Como escreveu Certeau, 
em L’invention du quotidien, “apenas a ausência de qualquer habitante respeita a ordem 
imóvel das coisas. A vida alonga-se e faz mover, gasta, estraga e transforma, criando consigo 
novas configurações de seres e objectos.”3 O ocupante ‘transporá’ os supostos usos de um 
edifício, sempre que a vida assim o pedir. Na verdade, mesmo a arquitectura mais estática e 
estereotipada apenas indica comportamento(s), sem nunca o(s) conseguir determinar.4 Fazer 
de uma marquise uma salinha de costura, de uma garagem um salão de festas, de uma cozinha 
um escritório... são gestos quotidianos que reconhecemos, a partir destas ou de outras formas. 
Na verdade, estes gestos dão-se mesmo na arquitectura mais ‘rígida’; tal como na cadeira mais 
rectilínea podemos ter uma pose descontraída.5

No entanto, isto não significa que a forma de um edifício não influencie o processo do 
habitar – assumir tal coisa seria muito injusto para a nossa disciplina. Tal como uma cadeira 
com linhas rectas é desconfortável numa pose descontraída, um edifício cujos usos sejam muito 
definidos torna mais difícil as possíveis adaptações por parte dos habitantes. Mas, então, como 
podemos desenhar uma arquitectura que aceita de braços abertos – até sugerindo – variadas 
apropriações?

*

A arquitectura passa pela intersecção entre um sítio, um programa e constrangimentos 
que são resolvidos de maneira eficiente, funcional, racional. No entanto, para que possamos 
dar o salto e construir um habitat que ajude o Homem a sentir-se realizado, procuramos uma 
arquitectura que reconheça que “existe sempre algo mais, algo que escapa à eficiência, que é o 

1 SMITHSON, Alison and Peter, The Charged Void: Architecture, New York: The Monacelli Press, 2001, p. 178

2 Ibidem.

3 CERTEAU, Michel de, GIARD, Luce, MAYOL, Pierre, L’invention du quotidien. Tome 2. Habiter, cuisiner, Paris : Éditions 
Gallimard, 1994, p. 209

4 HILL, Jonathan, “An other architect”, in Occupying architecture – between the architect and the user, London : Routledge, 
1998, p. 139

5 Ibidem.
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A casa como uma caixa branca, carregada de possibilidades.
“Boîte à miracles”, Le Corbusier.

prazer, o inesperado, o poético e que, finalmente, têm um lugar essencial [em arquitectura].”6 
Um equilíbrio entre “o útil e o belo, o objectivo duplo da construção, que Behne 

traduzia como finalidade e jogo”.7 Sobre este tema, Adolf Behne escrevia: “quando estudamos 
as primeiras etapas da cultura humana, compreendemos que as alegrias instintivas relacionadas 
com o jogo não conseguem separar-se do que é prático. O homem primitivo não é estritamente 
utilitário. Demonstra o instinto que tem para o jogo mesmo nas suas ferramentas, que torna 
macias e bonitas, indo para além das exigências daquilo que é necessário; pintando-as ou 
decorando-as com ornamentos. E para a ferramenta chamada ‘casa’ isto não é excepção.”8 

Esta qualidade de jogo relaciona-se com a construção de pensamentos e raciocínios 
que passam pelo desenvolvimento da imaginação. “O seu carácter como ferramenta torna a 
construção relativa. O seu carácter como brinquedo torna-o absoluto. O edifício deve manter 
o balanço entre estas duas tensões.”9 Esta preocupação não se prende apenas à eficiência, ao 
produtivo, ao utilitário, e passa pela multiplicidade de possibilidades que a arquitectura pode 
oferecer aos seus habitantes, no sentido do seu desenvolvimento. 
 

“O determinismo assume que o utilizador é passivo e previsível, e aqui assumimos que 
o utilizador é activo e imprevisível. Ambas as afirmações são verdade.”10 Os gestos de quem 
habita a arquitectura oscilam entre a previsibilidade e imprevisibilidade; o ‘lado-máquina’ da 
casa assegura que todas as necessidades ‘previsíveis’ sejam possíveis de satisfazer. A verdade 
é que continua a existir uma ‘rede de funções’ que sustenta o nosso dia-a-dia, fazendo com 
que uma série de dispositivos sejam essenciais aos ocupantes de uma obra de arquitectura. 
Para uma habitação, por exemplo, continuará a ser verdade o que Corbusier escreveu em Vers 

une Architecture: “uma casa” é “um abrigo contra o quente, o frio, a chuva, os ladrões, os 
indiscretos,”11 em que são necessárias espaços para certas funções primárias: uma divisão “para 
cozinhar, outra para comer. Uma para trabalhar, uma para se lavar e outra para dormir.”12

  No entanto, os espaços da arquitectura não deixam de ser um lugar de improvisação. 
‘Deixar espaço’ para que o habitante desenvolva a sua apropriação dos lugares por nós 
instrumentados ajuda-nos a criar uma arquitectura em que cada um possa construir a sua 
‘casa ideal’. Somos tantos e tão diferentes, que é impossível prever uma utilização uniforme do 

6 LACATON, Anne, VASSAL, Jean Phillipe, Lacaton & Vassal, Paris : Cité de l’architecture & du patrimoine, 2009, p. 20

7 OLIVEIRA, Olivia, Sutis substâncias da arquitectura, São Paulo : Gustavo Gilli, 2006, p. 129

8 BEHNE, Adolf, The Modern Functional Building, Santa Monica : The Getty Research Institute for the History of Art and the 
Humanities, 1996, p. 8

9 Ibidem, p. 87

10 HILL, Jonathan, op. cit., p. 142

11 LE CORBUSIER, Vers une Architecture, (ed. original 1923), Paris : Éditions Arthaud, 1977, pp. 89-90

12 Ibidem.
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espaço, e assumir essa diferença é o primeiro passo para a construção de uma arquitectura que 
aceita novas e improváveis configurações. Na verdade, “apenas uma linguagem morta não se 
modifica mais, apenas a ausência de qualquer habitante respeita a ordem imóvel das coisas. A 
vida alonga-se e faz mover, ela gasta, estraga e transforma, ela cria novas configurações de seres 
e objectos, através das práticas quotidianas dos vivos, todos parecidos e diferentes.”13

Se um lugar para habitar não se quer tornar ‘museu’, “se não quiser tornar-se sinónimo 
de uma terrível prisão”14, devemos reconhecer que “a mudança, a continua intervenção, é a 
sina, quer se queira quer não, da arquitectura:”15 o espaço oferece-se à criatividade daqueles 
que o ocupam. Peter Smithson compara a arquitectura a uma festa para crianças, onde “a mãe 
organiza certas possibilidades de jogo, mas se a festa vai bem ou não depende da criatividade 
das crianças.”16 A mãe desenha um “marco” habitável, tal como o arquitecto quando projecta. 
 Este ‘lado-envoltório’ da arquitectura representa-se por Corbusier na expressão boîte à 

miracles: Corbusier descreve esta ‘caixa mágica’ como algo que: “contém tudo o que o coração 
pode desejar. Cenários e actores tornam concreto o momento em que a caixa mágica aparece: 
este tem a forma de um cubo e contém em si tudo quanto é necessário para satisfazer milagres, 
levitações, manipulações, distracções, etc. Dentro, o cubo está vazio, mas o espírito inventivo 
de quem a habita enchê-lo-á com todos os seus próprios sonhos...”17 O desenho que acompanha 
este texto é um cubo branco, abstracto, ‘sem-forma’: esta caixinha de milagres - ‘boîte à 

miracles’ - não tem uma forma perfeitamente definida: ela adapta-se a cada circunstância, e a 
sua relevância assenta na capacidade de acolher os gestos de quem a habita, transportando para 

13  CERTEAU, Michel de, GIARD, Luce, MAYOL, Pierre, op. cit.

14 Ibidem.

15  MONEO, Rafael, “La vida de los efidificios. Las ampliaciones de la Mezquita de Córdoba”, Arquitectura, n.º 256, Madrid, 
Setembro-Outubro 1985, p. 26, in QUETGLAS, Josep, “[sobre la forma del tiempo en la arquitectura de Rafael Moneo] La Danza y la 
Procesión”, 1994, in El Croquis, n.º 64, Madrid : El Croquis Editorial, 1994, p. 539

16 SMITHSON, Peter, Peter Smithson – Conversaciones con estudiantes, Catherine Spellman, Karl Unglaub (eds.), Barcelona : 
Editorial Gustavo Gilli, 2004, p. 81

17 LE CORBUSIER, “Il Cuore della Città Punto d’Incontro delle Arti” in Il Cuore della Città, CIAM, Milano : Hoepli Editore, 
1954, p. 53, citado por MENDES, Manuel, “terra quanto a vejas, casa quanto baste” in Só nós e a Santa Tecla, Porto : Dafne, 2008, p. 142

Sequência das diferentes atmosferas da mesma casa. 
Casa Latapie, Lacaton & Vassal, 1993



98

A ‘garagem’ é mais do que um lugar para guardar 
o carro: é desenhada com qualidades que lhe 

permitam ser mais um espaço de estar da casa.

Alçado rua : configuração fechada Com as portadas exteriores abertas... ... com as portas e janelas interiores abertas.

2. 3.4.

1.

A sala prolonga-se para 
o jardim de inverno, bem 

como a “garagem”.

“O espaço habitável da casa pode 

variar conforme as estações, da 

configuração mais pequena - a 
sala de jantar/quartos - até à 

maior, integrando todo o jardim 
no verão.”

1.

2.

3.

4.

Jardim de inverno

“Garagem”

Sala

Núcleo de serviços
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Mapa ilustrado da Casa Latapie
geografia (para o) possível

5. Quartos

Planta piso térreo
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1.

4.5. 5.

Vista para a rua

Vista para o interior da estufa.
O policarbonato torna o contexto desfocado, 
evidenciando o verde dos jardins, e dando 
um maior grau de privacidade a quem está no 
interior da ‘estufa’.

Fachada exterior do piso superior da casa.

Appliance House, A&P Smithson, 1956
Configurações aberta (em cima) e fechada 
(em baixo) da casa. Os núcleos da casa são, 
como na Latapie, fixos, mas as estruturas 
que os rodeiam permitem mudar a casa 
conforme as diferentes sensibilidades. 
‘Meio’ máquina, ‘meio’ casa-envoltório, 
boîte au miracles - entre machine e habiter 

não tem de existir uma contradição.

Planta piso superior
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segundo plano a sua própria aparência. 
Tal como para Alison e Peter Smithson em Without Rhetoric, para nós “um edifício 

é interessante apenas se for mais que ele mesmo; se carregar o espaço à sua volta com 
possibilidades.”18 Mais tarde, e a propósito do nome dado ao livro ‘The Charged Void: 

Architecture, acrescentariam: “ao chamar à nossa obra ‘o vazio saturado: arquitectura’ estamos 
a pensar na capacidade da arquitectura de carregar o espaço à sua volta com uma energia que se 
pode unir com outras energias, influenciar a natureza das coisas ainda por vir... uma capacidade 
que podemos sentir e agir sobre, mas não necessariamente descrever ou registar.”19 
 Como definir esta forma onde as funções correspondam às necessidades físicas 
e espirituais de quem a habita, se algumas dessas necessidades podem ser imprevisíveis? 
Nós, arquitectos, definimos as paredes, as áreas, as portas, as janelas... Se queremos uma 
arquitectura que seja fruto de um diálogo (e não uma afirmação autoritária) “é importante 
considerar que o habitante faz um trabalho depois de nós.”20 Para que o espaço não imponha 
um certo estilo de vida, “não temos de conceber tudo; simplesmente damos ao habitante ou 
à habitante o espaço potencial para ser usado ou apropriado.”21 Em vez de dividir e definir o 
espaço por funções (aqui é a divisão onde se cozinha, aqui onde se janta, aqui a divisão onde 
se dorme...) proporcionamos qualidades, e com elas um espectro amplo de possibilidades: o 
projecto faz-se oportuno à mudança, à transformação, à reapropriação.

Uma arquitectura onde se admita “toda a acumulação do imprevisível”22 faz do tempo o 
seu material central. “A matéria, isso a que chamamos matéria e que constrói a arquitectura, é 
antes de tudo presença. O que nos interessa dela é o seu presente ou, melhor dito, os sucessivos 
presentes que nela sucedem.”23 Ao desenharmos um edifício, tentamos desenhar espaços que 
admitam várias as acções possíveis de suceder num mesmo lugar, pensamos vários ‘presentes’; 
comprimimos “o tempo num instante, num único lugar – viver a ficção de que, nas nossas mãos, 
a história – ou melhor, as coisas que estão por vir – se colapsam.”24 “Alison e Peter Smithson, 
no seu compromisso singular com a realidade, assumem o tempo como um factor decisivo da 

18 SMITHSON, Alison e Peter, Without Rhetoric. An Architectural Aesthetic 1955-1972, London : Latimer New Dimensions, 
1973, p. 36

19 SMITHSON, Alison and Peter, The Charged Void: Architecture, New York: The Monacelli Press, 2001, p. 11

20 LACATON, Anne, “Placeres cotidianos – una conversación con Anne Lacaton y Jean Philippe Vassal” por Cristina Díaz More-
no & Efrén García Grinda, in El Croquis n.º 177/178, Madrid : El Croquis Editorial, 2015, p.

21 Ibidem.

22 ESPUELAS, Fernando, Madre Materia, Madrid : Lampreave, 2009, p. 95

23 Ibidem, p. 97

24 MONEO, Rafael, “Gropius Lecture”, 25 abril de 1990, Havard University, citado por QUETGLAS, Josep, “La danza y la proce-
sión”, in Artículos de Ocasión, Barcelona : Editorial Gustavo Gilli, 2004, p. 151
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arquitectura. Certamente, para eles a arquitectura não é uma disciplina autónoma, é sim um 
catalisador que propicia ou acelera a continua conformação/transformação da realidade.”25 

De modo a desenhar uma arquitectura que se ofereça como uma boa anfitriã,26 que saiba 
hospedar gestos impossíveis de prever, talvez faça sentido deixar de atribuir a cada espaço uma 
função especifica. Imaginar edifícios que nos permitam ser nómadas, onde o nosso movimento 
constrói os nossos modos de viver. Não falamos de um sujeito como espectador, distante, que 
contempla uma obra de arte e se deixa emocionar, mas na postura nómada de um habitante que 
se desloca e ocupa erraticamente os diferentes espaços, não apenas numa perspectiva funcional 
e de automatismo rotineiro, mas também pelo simples prazer e apreço que possa nutrir por 
determinada situação particular: seja a luz certa para ler num determinado lugar, uma vista 
melancólica sobre o exterior, um pouco de sol que se apanha na varanda ou no terraço, ou pelo 
caloroso encontro que se proporciona em torno de uma lareira.

Esta qualidade – de uma arquitectura que não se preocupa em ser o evento, mas sim 
em possibilitar um espaço no qual os eventos quotidianos se possam desenrolar livremente, 
construindo uma estrutura-base, que depois é ‘vestida’ pelos gestos e pertences dos seus 
‘habitantes’ –  pode ser vislumbrada, por exemplo, “nas gentis e intuitivas fachadas da Casa 
Eames”; ou nas muitas das obras de Alison e Peter Smithson, incluindo nas casas onde foram 
vivendo ao longo da sua vida, e cujo estudo das apropriações foi feito pelos próprios ao longo 
da sua vida; ou, hoje, podemos ver esta preocupação na obra de Anne Lacaton e Jean Philippe 
Vassal, onde o ‘espaço-extra’ oferece-se à imaginação dos seus habitantes. 

Não existe a casa perfeita – a procura de um objecto universal para o alcance da 
felicidade é, à partida, um projecto fracassado. Vivemos todos de maneiras muito diferentes; 
é no reconhecimento dessa diferença que esta a arquitectura seu objecto de estudo: não 
procuramos um ideal de beleza, mas um espaço para a liberdade. 

É a partir desta oferta de liberdade que a arquitectura de Anne Lacaton e Jean Philippe 
Vassal tenta cumprir a sua promessa de felicidade. Afirmam que o “luxo na arquitectura 
não é uma questão de preço ou materialidade mas uma questão de generosidade, de prazer 
e liberdade, providenciada pelo espaço.”27 Na casa Latapie multiplicam-se as possibilidades 
do habitante – o objectivo era, como em todas as suas obras, “usar o mínimo de material 
possível para construir o máximo de volume possível, suportando o máximo de actividades 

25 ESPUELAS, Fernando, op. cit., p. 103

26 “One of the things we hit upon was the quality of a host. That is, the role of the architect, or the designer, is that of a very 

good, thoughtful host, all of whose energy goes into trying to anticipate the needs of his guests—those who enter the building and use 

the objects in it. We decided that this was an essential ingredient in the design of a building or a useful object.” EAMES, Charles, Los 

Angeles Times, entrevista realizada por Digby Diehl, 8 Outubro 1972, in http://www.eamesoffice.com/the-work/the-guest-host-rela-
tionship/ (consultado a 15 Maio 2017)

27 LACATON, Anne, “Placeres cotidianos – una conversación con Anne Lacaton y Jean Philippe Vassal” por Cristina Díaz 
Moreno & Efrén García Grinda, in El Croquis, n.º 177/178, Madrid : El Croquis Editorial, 2015, p. 17
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imagináveis.”28

 Esta liberdade dada ao habitante não é sinónimo da indecisão do arquitecto, que propõe 
ao cliente que seja ele mesmo a decidir o melhor lugar das paredes da sua casa. Esta liberdade 
está na proposta de uma variedade de tipos de espaços que, por não estarem ligados a funções 
específicas, possibilitam uma relação mais livre e menos autoritária entre edifício e habitante. 
“Em vez de definir um espaço banal, sem nenhuns atributos, é muito mais interessante criar 
situações; uma multiplicidade delas, com diferentes profundidades, transparências e relações 
com o exterior, providenciando espaços intermediários e conexões com outros pisos, com a terra 
e o céu.”29 Espaços abertos ao exterior, espaços mais recatados, espaços com muita luz, outros 
mais sombrios. 

Ao mesmo tempo, minimizam-se ao máximo os dispositivos que obrigam o espaço 
a uma função específica – na casa Latapie, apenas a cozinha e o quarto de banho têm um 
lugar próprio. Tudo o resto se move com a vida dos habitantes – a garagem pode ser quarto; 
o jardim de inverno pode ser sala. “Quando adicionamos a estufa ao projecto da casa Latapie, 
imaginamos um jardim luxuoso cheio de buganvílias e palmeiras. Mas no final, os clientes 
instalaram lá um sofá, algumas cadeiras, duas mesas, três cadeirões; um género de um quarto 
transparente que rapidamente se tornou a parte mais usada da casa.”30 O olhar sobre a utilização 
do espaço, as ideias do prazer na habitar não coincidiram entre quem utiliza a casa e quem a 
concebeu. E é a admissão desta divergência que devemos sempre celebrar. Se as leis da física 
podem ser admitidas com certeza, “as ‘leis’ do uso e do prazer não foram certamente submetidas 
ainda a uma revolução newtoniana; e, se não é inconcebível que o sejam um dia, todas as ideias 
quanto ao útil e ao belo permanecem de momento hipóteses inverificáveis.”31 

28 LACATON, Anne, VASSAL, Jean Philippe, “A liberdade estrutural, condição do milagre”, in 2G, n.º 21, Barcelona : Gustavo 
Gilli, 2001, p. 172

29 VASSAL, Jean Philippe, “Placeres cotidianos – una conversación con Anne Lacaton y Jean Philippe Vassal” por Cristina Díaz 
Moreno & Efrén García Grinda, in El Croquis, nº 177/178, Madrid : El Croquis Editorial, 2015, p. 17

30 Ibidem, p. 15

31 ROWE, Colin, citado por VON MEISS, Pierre, De la Forme au Lieu. Une introduction à l’étude de l’architecture, Lausanne : 
Presses Polytechniques Romandes, 1986, p. 23
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 Upper Lawn
 Uma Casa Climática

No diário que escreveram sobre a sua casa de fim-de-semana – o pavilhão em Fonthill, 
Upper Lawn – Alison e Peter Smithson declaram que o integram intencionalmente “numa 
paisagem inglesa do século XVIII com a intenção consciente de apreciar os prazeres... da 
paisagem, da sua história; para que pudessem submeter-se às estações; admitir a melancolia das 
estações e a calma que estas podem trazer.”1 

De modo a tornar a paisagem espaço habitável, e não apenas uma visão morta, Alison 
e Peter Smithson pensaram a construção e organização de alguns elementos físicos essenciais 
que ligam a casa ao território que habita. O muro, achado,2 permite aos habitantes a privacidade 
necessária para que possam usufruir da vida do jardim como um lugar idílico, onde “o pavilhão é 
visto como um lugar feito idílio; um sonho de uma vida sem stress, um domínio – habitualmente 
um grande jardim – normalmente num habitat selvagem a fingir; isto é, na natureza.”3 Na 
existência do muro, este “fragmento num enclave”4 vive do território que o rodeia; é fundamental 
para possibilitar a ilusão de uma vida idílica, onde o silêncio, as plantas e os animais participam 
na edificação deste paraíso construído.

Para que este jardim murado pudesse participar na construção do quotidiano não 
apenas visualmente mas também tactilmente, foram pensadas portas em vidro e madeira de 
teca,5 que se abriam por completo no piso térreo. Este elemento permitia que os gestos dos 
ocupantes oscilassem sem dificuldade entre o interior e o exterior: existia uma plataforma estável 
imediatamente no exterior, para onde o padrão de habitação podia ser prontamente estendido, 
mal o clima assim o permitisse. Apesar do seu peso, as portas da casa permitiam que o pavilhão se 
adaptasse às diferentes estações do ano, abrindo-se durante o tempo mais quente e fechando-se 
durante o tempo mais frio.
 O conforto oferecido por esta “casa climática”6 pode não estar em sintonia com aquilo 
a que comummente se apelida de conforto nos dias de hoje.7 Sem isolamento e com fachadas 

1  SMITHSON, Peter, “Introduction to UPPER LAWN for its publication in BARCELONA, 1985-6”, 1985, in SMITHSON, Alison 
e Peter, Upper Lawn. Solar Pavilion. Folly (eds.) Enric Miralles e Fernando Ramos, Barcelona : Escuela de Arquitectura y Politécnico de 
Barcelona, 1986, s.p.

2  Traduzido do ‘as found’, expressão original em inglês.

3  SMITHSON, Alison, conferência ‘Three Pavilions of the Twentieth Century: the Farnsworth, the Eames, Upper Lawn’, 
Barcelona, 1985, in  SMITHSON, Alison e Peter, Changing the Art of Inhabitation, London: Artemis, 1994, p. 141

4 SMITHSON, Alison, Saint Jerome : The Desert . . . The Study, 1990, (texto baseado numa conferência dada em Barcelona, 
1985; editada e ilustrada com o apoio do stand da TECTA, na Feira de Milão, 1991) Lauenförde : TECTA, 1990, p. 3
5 “As nossas pesadas portas de teca manifestavam que vivíamos nesta casa como num barco: cada ingresso ou egresso se tor-
navam uma rotina de acções precisas.”  Alison e Peter Smithson reconheciam que para que as portas “funcionassem como uma proposta 
para o dia-a-dia (e não como um jogo) seria necessário que se abrissem num toque, tal como os ecrãs japoneses.”  -  SMITHSON, Alison, 
“Testing of the ‘climate house – first two years” in SMITHSON, Alison e Peter Upper Lawn. Solar Pavilion. Folly (eds.) Enric Miralles e 
Fernando Ramos, Barcelona : Escuela de Arquitectura y Politécnico de Barcelona, 1986, s.p.

6  Ibidem.
7  “Para o crítico alemão Adolf Behne, a escrever em 1919 – e ele falava por muitos dos primeiros arquitectos modernos 
– o “conforto” era uma degeneração. Para ele, a tarefa do arquitecto era despir o casulo no qual a burguesia do século XIX se tinha 
enclausurado. Isolada, como Behne explicava, dentro “de um entediante estado vegetativo gosmento de conforto”, tendo perdido o 

clima
(do gr. Κλίμα ) s.m.

1. Geografia conjunto de fenómenos metereológicos 
que caracterizam o estado médio da atmosfera numa 
dada região
2. Meio ou ambiente
3. figurado estado de coisas
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em vidro, a casa oscila conforme as estações, e vai-se adaptando às diferentes condições. Por 
isso, em vez de apelidar a Upper Lawn de ‘pavilhão solar’, talvez seja mais adequado chamar-
lhe ‘casa climática’, ou seja, uma casa que aceita não apenas o sol, mas todos as condições do 
próprio clima. O culto ao sol, apesar de ser “compreensível de um ponto de vista humano, tendo 
em conta a natureza da cidade de hoje, também tem implicações negativas”:8 impede-nos de 
conseguirmos usufruir apropriadamente de todas as outras condições climáticas. “Chegou o 
tempo de tomar a chuva como chuva, o vento como vento, a neve como neve, o frio como frio, a 
noite como noite”9 e fazer com que todas sejam circunstâncias amáveis para o Homem. Esta era 
a preocupação fundamental de quem pensou o pavilhão Upper Lawn. Neste pavilhão as estações 
do ano são sentidas com mais intensidade: no inverno, a condensação nos vidros torna a casa 
mais pequena, mais acolhedora, e a luz baixa do sol aquece a casa. No Verão, os próprios pisos da 
casa a protegem do sol mais alto, e a abertura total das janelas permitem a rápida ventilação da 
casa, ao mesmo tempo que encorajam a rápida expansão para o exterior dos afazeres quotidianos 
para as plataformas construídas no exterior, quando a temperatura e a ausência de chuva assim o 
permitem. 
 Nos dias de hoje, a relação que os edifícios têm com os climas dos seus contextos é 
meramente defensiva: a expressão “estar mau tempo” é explícita o suficiente acerca da enorme 
dificuldade que temos em estabelecer boas relações com os nossos contextos.10 Os processos 
elaborados para equilibrar o clima das casa “não se sustentam nos dados quotidianos, mas sim 
nos cinco dias mais quentes e nos cinco dias mais frios do ano.”11 Ao controlar o clima dos edifícios 
a partir de cálculos abstractos, esquecemo-nos que os gestos do quotidiano – entre os quais abrir 
janelas, fechar cortinas, acender lareiras, mover-se entre a luz e a sombra... – contam tanto para 
a relação da casa com o clima como a espessura das paredes e a largura dos caixilhos. Estes gestos 
são conduzidos a partir de alguns elementos arquitectónicos essenciais, que combinados com os 
movimentos dos ocupantes ajudam a adaptar a casa para o clima de cada estação. Upper Lawn 

era uma ‘casa climática’ simples, capaz de se abrir e fechar conforme as estações pedissem, e com 
uma pequena lareira que mantinha a casa quente no inverno. Esta relação justa com o clima é 
uma condição essencial da arquitectura, e tem como enorme ambição ser um agente reconciliador, 
oferecendo-se como um dispositivo que nos ajuda a preservar uma equilibrada sintonia com o que 
nos rodeia.

*
 Mas uma arquitectura de climas não se define apenas literalmente. No pavilhão Upper 

Lawn, para além de proporem uma casa que aceitasse o sol, a chuva, o calor, o frio, o vento, Alison 
e Peter Smithson pensaram uma casa que aceitasse as diferentes condições da vida familiar. Sítios 
onde nos pudessemos demorar... ter a possibilidade de  estar sozinho, mesmo na presença de 
outros dentro do enclave. E a partir de uma escada estabelece-se um espaço de intimidade, onde 
nos isolamos: os sapatos ficam à porta...

contacto com o que os rodeava, e uns com os outros: apenas retirando as camadas de protecção as pessoas ficaram despertas para um 
renascer social. Muitos dos modernistas pioneiros sentiam empatia com este ponto de vista – por exemplo, o arquitecto holandês Gerrit 
Th. Rietveld, quando criticado por ter equipamento de aquecimento claramente inadequado numa casa particular, respondeu “Eu 
acho que é, de facto, muito pouco saudável no inverno não sentir o frio e no verão não sentir o calor. (...) O que complica ainda mais a 
discussão de conforto é que não podemos assumir que o que entendemos agora por “conforto” tenha sempre preocupado tanto as pessoas 
como acontece agora. Para nós, conforto é um estado físico no qual o corpo está em perfeito equilíbrio com o que o rodeia: está presente 
quando não nos sentimos nem muito quentes nem muito frios, o movimento do ar não é nem muito rápido, nem muito lento, a luz não é 
nem muito forte nem muito fraca, o nosso corpo não está demasiado pressionado contra a superfície que a apoia. No entanto, está claro 
que, noutros tempos, conforto significava algo bastante diferente, um estado mental de ser um com Deus, ou com a nossa companhia: 
o equilíbrio era espiritual e não corpóreo. Estar “desconfortável” significava um estado de tremenda tristeza e melancolia, e não 
desequilíbrio físico.”  -  FORTY, Adrian, “The comfort of stangeness”, in 2G, n.º 34, Barcelona: Gustavo Gilli, 2002, pp. 76-83

8  VAN EYCK, Aldo, The child, the City and the Artist, Amsterdam : SUN Publishers, 1964, p. 109

9  Ibidem.

10 “Aquilo que se apresenta por todo o lado como uma catástrofe ecológica não deixou nunca de ser, em primeiro lugar, a mani-
festação de uma relação desastrosa com o mundo.” COMITÉ INVISIBLE, A insurreição que vem, Lisboa : Edições Antipáticas, 2010, p. 
78

11 VASSAL, Jean Philippe, “Placeres cotidianos – una conversación con Anne Lacaton y Jean Philippe Vassal” por Cristina Díaz 
Moreno & Efrén García Grinda, in El Croquis, nº 177/178, Madrid : El Croquis Editorial, 2015, p. 11
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As superfícies exteriores mais duras são 
mais estáveis e servem de abrigo para os 
encontros entre família e amigos ...

Enquanto as crianças brincam, os adultos 
dedicam-se ao estudo. 

Utilização do pavilhão nas estações 

mais amenas e sem chuva

crianças

adultos

a mesa, já prevista no 
primeiro esquisso 

“Primeiro esquisso, com muro a sugerir a divisão do território em 

dois enclaves, o dos adultos e o das crianças. A.S., 1958”

“9 – 12 AGOSTO. Férias de Verão. 

Primeira relva cortada pelo filho 
do vizinho; maravilhoso chegar e 

ter um relvado aprumado*; em vez 

de deixar um jardim arrumado, 

trabalhou-se todo o fim-de-semana. 

* A ideia de um prado foi abando-

nada pois as crianças não iam para 

lá tão frequentemente, devido ao 

orvalho, de manhã.”

(1.)

(2.)

(3.)

(4.)

(5.)

(6.)

(7.)

(8.)

Corte a passar pelo poço do jardim. 

Mapa ilustrado do  

Pavilhão Upper Lawn
os diferentes climas da casa
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Quando o frio ou a chuva não permitem a utili-
zação dos lugares ao ar livre, a utilização da casa 
adensa-se no interior do pequeno pavilhão. No en-
tanto, a possibilidade de privacidade mantém-se 
: o piso superior dá-nos a possibilidade de algum 
isolamento - os sapatos no fim da escada são o 
sinal da mudança de atmosfera.

On wet days we read. 

Utilização do pavilhão nas estações frias.

crianças

adultos

Pequeno almoço de inverno.

(12.)
(9.)

(9.), (10.)

(11.)

(13.)

(14.)
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Um pulmão para a baixa de Manhattan

Vista aérea de Manhattan, com uma nuvem perfumada a pairar sobre a cidade - produto dos mecanismos de 

agitação do ar de Price, 1999
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Apontamento:

(...) tão importante, tão importante, tão importante, que até é importante 

 como o ar 1

(sobre um pulmão para Manhattan)

Em 1999, Cedric Price participou com o seu escritório num concurso cuja zona de 
intervenção era o centro de Manhattan, Nova Iorque. De modo a restabelecer saúde entre o 
meio quotidiano e os seus ocupantes, numa zona vastamente construída como é Manhattan, 
a encomenda feita aos arquitectos pedia que pensassem a cidade como “um lugar vital e 
inspirador”, ao mesmo tempo que consideravam “o papel das grandes infra-estruturas e, ao 
mesmo tempo, dos pequenos espaços urbanos da vida quotidiana.” 

De maneira a concretizar este pedido, a última coisa que Price pretendia fazer era 
construir sobre a linha de comboio (o local proposto pelo concurso). Cobrir esta área com 
construções ia “aumentar a louca natureza estática do ar, ao produzir mais edifícios.”2 Assim, 
e de modo a melhorar a relação das pessoas com uma área densamente urbanizada como é 
Nova Iorque, Price propôs a realização de um ‘pulmão para a baixa da cidade’ (a lung for Mid-

town). A realização deste projecto abdicava de uma componente mais objectual e convencional 
da arquitectura (a projecção e construção de edifícios) e propunha a destruição de (quase) 
todas as construções da zona de intervenção, de modo a fazer circular o ar para outras zonas da 
cidade. Ao mesmo tempo que se destruíam edifícios, propunha-se a instalação de numerosos 
dispositivos de ventilação nessa zona da cidade, que tinham como função favorecer a circulação 
de uma constante brisa de ar fresco, aproveitando as correntes de ar trazidas pelo rio Hudson, 
rio de água fria. A zona Este era a última área vazia da cidade que permitia que o ar fresco do 
rio chegasse ao centro. Para que este ar fresco continuasse a circular, a última coisa que devia 
ser feita era cobrir a linha de comboio e construir por cima dela. “Mas todos os outros esquemas 
fizeram exactamente isso.”3

“Muitas paisagens que encontramos e distinguimos como sendo naturais são, muitas 
das vezes, os resultados ecológicos de acções passadas dos nossos antepassados.” 4 Existe hoje 
a ideia comum de que as acções do Homem conseguem apenas ser destruidoras em relação ao 
meio existente. No entanto, e para bem do nosso planeta e das nossas comunidades, é urgente 

1 A arquitectura é tão importante, tão importante, tão importante, que até é importante como o ar. É uma coisa que nos envolve 
completamente, é uma espécie de segunda natureza. E daí, como segunda natureza que é, é uma coisa na qual toda a gente participa. Daí 
que tenha de ser, e seja realmente, um acontecimento natural. Daí que tenha de ser muito generalizada uma espécie de cultura arqui-
tectónica que hoje está, suponho eu, perdida. TÁVORA, Fernando, “Entrevista ara a revista Edifícios”; entrevista por Manuel Mendes, in 

Fernando Távora: minha casa : da organização do espaço : da harmonia do nosso espaço : da harmonia do espaço contemporâneo : 

uma porta pode ser um romance, coord. Manuel Mendes, José Miguel Rodrigues, Rui Ramos. - Porto : FIAJMS, 2013, [C]_5

2 PRICE, Cedric, Re:CP, ed. Hans Ulrich Obrist, Basel : Birkhäuser, 2003, p. 53

3 Ibidem.

4 BLANK, Sabine Schulz, “The Pressure of Conservation: How the Imaginary of “Wild” Nature was formed and how to get 
ourselves rid of it”, in San Rocco n.º 10 (Ecology), 2014, p. 78
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Notas sobre o lugar e sobre o papel de um arquitecto, 1999.
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abandonar uma visão romantizada em que a natureza em tempos era um todo, e que agora está 
em pedaços devido à influência antropológica,5 e que não há nada a fazer senão conservar os 
pedaços de beleza ainda existentes. O arquitecto deve acreditar que é possível melhorarmos 
o meio que nos rodeia, para que finalmente o sentido do homem moderno na natureza seja 

atingido, de modo a alcançarmos uma coexistência saudável com a natureza, onde a obra do 
homem contribui para um meio melhor, e não para a sua ruína. 

A proposta de Price para Nova Iorque pretendia “uma melhoria compreensiva e 
contínua da saúde dos seus habitantes... onde o bem-estar mental, físico e sensual é essencial.”6 
Para ele, “estas qualidades constituem a futura definição da cidade do século XXI.”7 É neste 
sentido que acreditamos que Távora se referia à arquitectura como uma “segunda natureza”, 
tão importante, tão importante, tão importante como o ar; para ele, tal como para Price, a 
Arquitectura é um modo de viver com arte e com saber, de viver completamente.8 Para um 
arquitecto não importa apenas saber construir objectos, mas saber organizar a vida, de modo a 
que se viva bem. Desde a escala do quarto, da casa, da rua, da cidade, da metrópole. 

 Com este projecto, Price apresenta aquilo a que Alison e Peter Smithson descreveriam 
como o “novo rosto ligeiramente sorridente da nossa disciplina.”9 Esta arquitectura, cujo 
nossos olhos não reconhecem ainda como formas desta disciplina, apresenta-se na forma de 
brisa de ar fresco, que percorreria a cidade de Nova Iorque, se o projecto de Price tivesse sido 
realizado. “Não fui o vencedor. Não fiquei surpreendido.”10 As coisas levam muito tempo para se 
tornarem ideias; “para que uma sensibilidade se desenvolva.”11 Esta brisa de ar fresco é o rosto 
de uma outra arquitectura: “uma arquitectura sensual, de amor e de beleza, uma arquitectura 
de proximidade, um contacto com as coisas do nosso mundo. É uma arquitectura que não opõe 
à natureza, aquela que reflecte a natureza do homem – e não apenas a sua natureza de animal 
predador. É difícil encontrar esta arquitectura, e é difícil descrevê-la.”12 

5 Ibidem.

6 PRICE, Cedric, Cedric Price Works 1953-2005: A foward-minded retrospective, London : Architectural Association Publica-
tions, 2017

7 Ibidem.

8  “Quando se diz que ‘a Arquitectura é a arte de viver’, pretende-se, julgo eu, afirmar que viver completamente, com arte, com 
saber é produzir uma obra de arquitectura.’” TÁVORA, Fernando, “Primitivismo”, 27 de Maio de 1945,  manuscrito, p. 32-33, citado por 
MENDES, Manuel, Do esquecimento para além da arte: do nomadismo ao erotismo, Dissertação de Doutoramento, Porto : FAUP, 2010, 
p. 587 
9  SMITHSON, Alison e Peter, Without Rhetoric. An Architectural Aesthetic 1955-1972, London : Latimer New Dimensions, 
1973, p. 36

10  PRICE, Cedric, op. cit.

11  SMITHSON, Alison e Peter, Without Rhetoric. An Architectural Aesthetic 1955-1972, London : Latimer New Dimensions, 
1973, p. 62

12  OTTO, Frei, Architecture et Bionique. Constructions naturelles, Denges : Editions Delta & Spes S.A., 1985, p. 11
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 Aquilo que se apresenta por todo o lado como 

uma catástrofe ecológica não deixou nunca de ser, 

em primeiro lugar, a manifestação de uma relação 

desastrosa com o mundo. 

A ‘casa’ actual do Homem não se contenta em 

protege-lo contra a violência da natureza: ela 

quer ser um símbolo da vitória do Homem sobre a 

natureza. 

Para contrariar esta postura de superioridade 

e poder e evitar a contínua destruíção dos nossos 

contextos, procuramos uma arquitectura que 

seja compreensiva, amável, e tenha uma visão 

abrangente de uma síntese de todos os objectos 

da natureza. Procuramos a síntese na qual cada 

objecto conserve a sua individualidade, sendo que, 

ao mesmo tempo uma parte de um Todo complexo. 

Nunca é demais dizer: queremos parar de construir 

contra a natureza, e passar finalmente a construir 
naturalmente.

 

Que não tiremos apenas partido dos contextos 

em que nos instalamos: contribuamos também com 

gestos reconciliadores, soluções que o Momento, o 

Contexto e o Homem exigem.

Estes gestos são possíveis a todas as escalas: vão 

desde o desenho de um quarto até ao planeamento de 

uma cidade. 

   ecologia
    s.f. (de eco - do gr. οίκος ’casa’ + λόγος ’razão’ + suf. -ia)

   1. Ciência que se dedica ao estudodas interacções dos 
seres vivos com o meio que os cerca.
   2. Ramo das ciências humanas que estuda a estrutura e 
o desenvolvimento das comunidades humanas nas suas 
relações com o meio ambiente e sua consequente 
adaptação, assim como a influência que os processos 
tecnológicos possam ter nas condições da vida do homem.
   3. Padrão da interacção dos seres vivos com o meio 
ambiente.



Cato Lodge, Gilston Road, 
Londres (1971-2003)

Construída em 1891, esta casa no centro 
de Londres começou a ser habitada 
pela família Smithson em 1971. Alison 
e Peter Smithson empenharam-se em 
conservar todas as qualidades da casa; 
apenas pequenas alterações foram 
feitas, a pensar numa melhor adaptação 
à vida da família.
Uma das alterações mais significativas 
passou por eliminar a porta que 
separava a sala de jantar da cozinha, 
aumentando e propiciando a relação 
entre estas duas divisões. Foi pensado 
apenas um armário para as dividir, que 
servia os dois lados do espaço. Deste 
modo, a vida familiar podia fluir mais 
livremente. 

(1) Vista de um dos lados do armário, a partir do 

lado da cozinha.

(2) Vista do outro lado do armário, a partir do lado 

da sala de jantar.

(3) Corte de estudo para remover quatro filas de telha, de 
modo a permitir uma abertura na cobertura.

Buracos na cobertura, Hexenhaus, 
Bad Karlshafen (1990)

Ramos de árvore crescem em cima 
da Hexenhaus; foram feitos ‘buracos’ 
no telhado para deixar o exterior 
ramificado chegar até ao interior da 
casa.

Cozinha em Brodia Road
Londres (1990-95)

A casa foi reorganizada de maneira 
a que fosse possível a abertura da 
cozinha para o pátio-jardim, de modo 
a tornar este espaço essencial da casa 
um momento de reunião da família. 
A intervenção contribui para criar um 
lugar onde a relação entre o exterior e o 
interior fluisse mais livremente, espaço 
de encontro entre adultos e crianças.

(a) Mesmo a mais pequena intervenção pode ajudar a 

modificar o clima de uma casa. Abrir uma janela, pintar 
uma parede, eliminar uma divisória... todos estes são 

importantes gestos de arquitectura que, pensados ‘desde o 

interior’, oferecem uma maior liberdade nos gestos do nosso 

quotidiano e uma melhor relação com o contexto que nos 

rodeia. 

(5) Vista desde o interior. (6) Vista desde o exterior.

(4) fotografia da cobertura com os seus 
buracos.

(a)

Alison e 
Peter 
Smithson



(b)

Pavilhão para Wayland Young, 
Londres (1959-82)

Ao olhar para a fotografia que aparece 
à esquerda ninguém diria que do outro 
lado do muro, à qual a grande àrvore se 
encosta, se encontra uma importante e  
movimentada rua de Londres.

Esta configuração reestabelece a calma 
ao coração da casa, mesmo no meio 
de uma cidade frenética. Segundo os 
seus autores, confirma-se que ‘esta 
organização já se adaptou, com sucesso, 
a três gerações de utilizadores.’ (in The 

Charged Void : Architecture, p. 224)

Transformação da Torre Bois de 
la Prête, 
Paris (2011)

À semelhança dos alpendres que Alison 
e Peter Smithson propuseram para 
a Hexenhaus e a cantina da fábrica 
TECTA, as varandas e os jardins de 
inverno funcionam como uma camada 
‘adicionada’ a esta Torre, permitindo 
que as rotinas quotidianas se possam 
‘expandir’, para uma zona sem uma 
função específica definida. 
Deste modo, os habitantes podem usar 
este espaço como um prolongamento 
das divisões interiores, como um 
pequeno jardim, como arrumação extra, 
como espaço vazio... ou com tantos 
outros usos, impossíveis de prever. 

(b) Um edifício não tem de ser um objecto fechado, que nos afasta e isola dos 

contextos que nos rodeiam, com a desculpa de ‘nos proteger’. É importante 

conseguir elaborar mecanismos que permitam que a arquitectura seja mais do 

que abrigo, e passe a ser um lugar que ‘dialoga’ com os sítios onde vivemos: a 

partir de uma relação mais saudável com o ar, com a luz, com o vento, com a 

vegetação, com os outros. 

Um toldo que controla a quantidade de sol que queremos no interior, ou um 

jardim de inverno que serve como um filtro entre interior e exterior: dois 
exemplos de elementos que agem como filtros. Estes ‘corpos’ podem fazer toda 
a diferença na ocupação de um edifício, pelas suas qualidades atmosféricas ou 

mesmo pela economia de meios que representam, ao controlar a temperatura 

ou a ventilação de uma divisão, por exemplo.

(8) Neste desenho pode-se ler: ‘Planta para um pavilhão 

de jardim. Este pequeno edifício ilustra a “estética”, e os 

princípios dos ‘cubículos-utensílio’ e de espaço propostos no 

projecto para Churchill College.’

(7) A casa existente (ao fundo) e a extensão. 

Pode-se ver a árvore ‘a sair’ da cobertura do 

acrescento.

St. Hilda, ‘edifício no jardim’, 
residência de estudantes,
Oxford (1967-70)

Num lugar conhecido como sombrio, 
como o é o Reino Unido, as grandes 
janelas são uma opção muito desejada. 
No entanto, os grandes vãos de vidro 
podem significar falta de privacidade 
e falta de um ‘sentimento de proteção’ 
que a arquitectura, como o abrigo que é, 
deve sempre oferecer.
De modo a não sacrificar a possibilidade 
de uma luz natural, foi pensada uma 
‘pele’ que permitia ao edifício um filtro 
que se encarregava de dar alguma 
privacidade aos seus ocupantes.

(9) St. Hilda no Verão, coberta por 

vegetação: sombreamento natural. 

(10) St. Hilda no Inverno. As folhas 

caem e permitem que a luz entre 

quando mais é necessário

(11) Axonometria onde é possível 

ver a configuração do interior.

Alpendre do Axel, Hexenhaus, 
Bad Karlshafen (1986) / Alpendre 
da cantina da TECTA, Lauenförde 
(1990)

Os dois alpedendres são aquilo a que 
Alison e Peter Smithson chamavam 
‘uma camada de ar adicionado’ a uma 
estrutura existente. 
Esta camada funcionava como um 
‘filtro’ entre interior e exterior, tanto 
no tempo frio como no tempo quente. 
Durante o inverno, permitem-nos estar 
perto da paisagem, mesmo apesar do 
frio. Durante o verão podemos disfrutar 
do sol, protegidos dos insectos, que 
incomodam especialmente nesta época 
de mais calor.

(12). Hexenhaus, o alpedendre visto desde o 

interior.

(13). Alpendre da cantina TECTA, alpendre 

visto desde o exterior

(14). Pequenos esquemas que permitem compreender todas as 

diferentes configurações do alpendre da cantina da TECTA ao 
longo das quatro estações do ano.

(15) Esquema sobre o que é destruído e o que é adicionado.

(16) Antes da transformação

(17) Depois da transformação.

Alison e 
Peter 
Smithson

Lacaton 
& Vassal



Uma Casa Amarela numa 
Intersecção (1976)

“Este projecto pretende oferecer 
um mais alto grau de protecção 
ao domínio privado, bem como 
restaurar a calma e a privacidade; 
oferecendo, ainda assim, algo ao 
domínio público. As pessoas tendem 
a congregar-se em cantos: as crianças 
para brincarem com os seus amigo, 
os visitantes para procurar nomes de 
ruas e acenar a táxis, os locais para 
conversar; este projecto oferece um 
lugar abrigado pela sombra de uma 
árvore, de modo a poder fazer todas 
estas coisas.” (in The Charged Void: 

Architecture, p. 394)

Robin Hood Gardens, Londres 
(1966-72)

A stress-free-zone desenhada no 
interior de Robin Hood gardens 

tinha como intenção ser “um sentido 
de espaço, de lugar, onde podemos 
respirar e sentirmo-nos como um ser 
humano, novamente.”
“Re-identificar o homem com o seu 
contexto é algo que não se consegue 
alcançar ao usar formas históricas 
de agrupamentos de habitações 
(ruas, praças, relvados, etc...) já que 
a realidade social que representam 
deixou de existir.” 

(Alison e Peter Smithson, The 

Charged Void: Urbanism, New York, 
The Monacelli Press, cop. 2005, p. 
26)

The Economist, Londres 
(1959-64)

“Tenho pensado bastante no 
Economist – especialmente depois 
de ter visto o trabalho do Stirling 
no escritório dele. Estas pessoas 
têm todas um estilo que talvez se 
torne gasto. O vosso Economist é de 
uma natureza diferente, pois o que 
vocês ‘são’ é algo maior do que o que 
podem ‘fazer’ – do que alguma vez 
poderão fazer. É assim que deve ser 
sempre. É uma prerrogativa – um 
principio básico da arte. ‘Desenhar’ 
não envolve risco – estão seguros. 
‘Invenção’ envolve risco e nenhuma 
segurança. Eu acho que é uma planta 
maravilhosa. Este lugar-entre – a 
verdadeira porta – tornar-se-á uma.”

Aldo van Eyck, “About the Economist 
Project”, 1961, in Aldo van Eyck 

- Collected Articles and Other 

Writings 1947-1998, Amsterdam: 
Sun Publishers, 2008

(c)

(c) Enquanto arquitectos devemo-nos preocupar não só aquilo que os nossos 

projectos oferecem a quem os habita no interior, mas também aquilo que 

devolvem aos lugares onde estão inseridos. 

Quando desenhamos estamos condicionados pelo que existe; a partir do 

momento em que as formas que propomos passam também elas a fazer 

parte de uma existência concreta, passam também a condicionar condições 

exteriores a elas mesmas. Que a obra se ofereça como um elemento valioso ao 

seu contexto.

Alison e 
Peter 
Smithson

(18) Axonometria (19) Esquema sobre o que é destruído e o que é adicionado.

(23)  Planta (24) Elevação

(22) Desenho esquemático, onde se pode ver desenhada a ‘stress free zone’ 

ao centro, e todas as relações visuais que cria com o contexto.

(20) Fotografia desde o interior do pátio (21) Crianças a brincar na colina relvada



Um pulmão para Manhattan,
Nova Iorque 
Cedric Price (1999)

Berlin Hauptstadt (1957)

“Quatro ideias maiores sustentavam o 
projecto Berlin Hauptstadt: 
a mobilidade, a partir da observação de 
padrões de movimento; 
o perfil invertido, desenvolvido a partir 
da percepção que a pirâmide de densidade 
a partir da qual se pensa a cidade é 
demasiado banal, ultrapassada tanto nas 
novas escala de cidade bem como pelos 
tipo de meios com que as pessoas se 
querem mover;
ideias relacionadas com crescimento 
e mudança, que partem do desejo 
de como queremos ocupar as cidades, 
e compreender que tipo de lugares 
serviriam melhor as nossas necessidades;
e, finalmente, a necessidade de zonas 
verdes na cidade, um tema comum 
à maior parte dos trabalhos teóricos 
daqueles que pensam o espaço urbano.”

Apesar de nunca realizado, o ‘espírito’ 
deste projecto para a cidade de Berlim 
foi definidor do projecto-de-arquitectura 
de Alison e Peter Smithson / “tentar 
ultrapassar, reconstruíndo, a herança dos 
princípios da Arquitectura Moderna, em 
direcção a algo cuja natureza seja menos 
simplista, menos abstracta:

* na procura de elementos conciliadores 

da cidade existente com a cidade 
nova, onde o reconhecimento do papel 
essencial do automóvel é crucial, já que 
é o responsável de novas formas de 
configuração dos lugares que habitamos. 
Um novo olhar sobre o sonho da cidade 
do Movimento Moderno.

* no reconhecimento das qualidades de 
uma cidade dispersa. Em Berlim, esta 
condição existia por causa das marcas 
de uma guerra. A democratização da 
utilização do automóvel contribui para 
que esta condição de dispersão se alargue-
se a muitas outras cidades. Estas áreas 
vazias, potencialmente zonas verdes, são 
essenciais para que um sentido de calma 
possa existir, trazendo a natureza para 
dentro da cidade.

* na organização e hierarquização dos 
fluxos pedonais e dos automóveis, de 
modo a criar a possibilidade de uma 
vivência saudável da cidade para os dois

(...)

(25.) Planta diagramática que mostra a rede pedonal proposta (a preto), na 

sua relação com as estradas para automóveis e a linha de comboio.

(26.) Vista de um dos lados do armário, a partir do lado da 

cozinha.

Alison e 
Peter 
Smithson

Cedric 
Price

(d)

(c) Enquanto arquitectos devemo-nos preocupar não só aquilo que os nossos 

projectos oferecem a quem os habita no interior, mas também aquilo que 

devolvem aos lugares onde estão inseridos. 

Quando desenhamos estamos condicionados pelo que existe; a partir do 

momento em que as formas que propomos passam também elas a fazer 

parte de uma existência concreta, passam também a condicionar condições 

exteriores a elas mesmas. Que a obra se ofereça como um elemento valioso ao 

seu contexto.

(27.) “Área de tranquilidade” - Esquema para um possível modelo 

urbano (reflectido, por exemplo, no Economist)

(28.) 
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Venustas
uma outra (est)ética



122



123

 Neutralidade amável1

 “Claude Lévy-Strauss,2 o celebrado pensador francês, afirmou em tempos que um bife 
cru numa mesa de café ofenderia as nossas convenções culturais e sociais, enquanto que o 
mesmo bife numa tábua de um talhante não surpreenderia ninguém. A percepção de que um 
bife cru não pertence a uma mesa de café deriva do sentido de higiene e costumes que temos 
embrenhado em nós.”3 Este ‘sistema de sinais’ ajuda-nos a dar algum sentido e estrutura ao 

nosso dia-a-dia. “As convenções sociais oferecem uma forma apropriada para muitas situações 

nas quais uma pessoa se pode encontrar; fazem parte da expressão da nossa identidade.”4

 As convenções, que se estendem desde as acções do nosso do dia-a-dia até à imagem 
da arquitectura, não são uma “coisa em carne e osso. Desejaríamos que tudo fosse contacto, 
imediatez, e o que temos é adiamento, elaboração, reposição, substituição”.5 Como arquitectos, 
gostaríamos que houvesse um modo de habitar universal, que fosse possível de definir 
completamente, de maneira a ser mais fácil para o arquitecto projectar casas; no entanto, 
os modos de habitar não são directos, definíveis, não são iguais para todos nós. Somos 
profundamente influenciados pela cultura em que estamos inseridos, pelas experiências 
pessoais, coisas que são diferentes entre todos nós. Por exemplo, tal como acontece com o 
modo como vemos o habitar, esta subjectividade também sucede com a maneira como olhamos 

as palavras: “a palavra Paris não tem o mesmo peso para uma pessoa que se apaixonou em 
Paris ou para uma pessoa que partiu uma perna em Paris.”6 “A percepção da arquitectura é um 
acto criativo,”7 influenciada pelas formas propostas pelo arquitecto, mas também pelas nossas 
experiências pessoais, daí que cada habitante tenha uma ideia diferente do que é uma casa.
 Assim, podemos afirmar que a imagem que uma forma oferece parte não apenas da 
obra em si, mas também das experiências passadas da nossa vida pessoal e da cultura em que 
estamos imersos. A obra de arquitectura não se apresenta a quem a habita como um objecto 
límpido, transparente, cuja vivência é evidente e única para todos: a nossa cultura (a colectiva e 
a individual) informa a maneira como vemos a arquitectura. Por exemplo, “o confortável como 
característica é algo que pode muito bem ser culturamente específico, ou aquilo que é chamado 

1 SMITHSON, Alison e Peter, “Without Rhetoric. An Architectural Aesthetic 1955-1972” London : Latimer New Dimensions, 
1973, p. 19.

2 LÉVY-STRAUSS, Claude, La pensée sauvage, Paris : Pron, 1962 [nota do autor]

3 RIEDIJK, Michiel, “Raw steak on the drawing board; on conventions and identity in Architecture.” in Delft Lectures on Archi-

tectural Design, Delf : TUDelft, 2015, p. 29 [não publicado]

4 Ibidem.

5 MOLDER, Maria Filomena, “O que é que a Louise Bourgeois sabe, que eu não sei?”, in Estéticas e Artes. Controvérsias para o 

século XXI (org. I Dias). Lisboa : Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2005, p. 243

6 TAVARES, Gonçalo M., op cit.

7 PALLASMAA, Juhani, in HAVIK, Klaske e TIELENS, Gus, “Atmosphere, Compassion and Embodied Experience – A Conver-

sation about Atmosphere with Juhani Pallasma”, in OASE #91, Rotterdam: nai010 Publisher, 2013, p. 37

convenção
(do lat. conventio, -oris ‘reunião’) s.f.

(8.) O que é aceite como um modelo tradicional ou 
consensual. convenções sociais ou convenções. 
1. O que é tacitamente aceite, o que está arreigado 
nos usos como norma de agir em sociedade. Muito 
dos nossos hábitos resultam de convenções sociais. 
2. Depreciativo Normas de comportamento social de 
cunho acentuadamente restritivo e formal. É uma 
pessoa demasiadamente agarrada às convenções, 
muito rigida.
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confortável pode ser interpretado diferentemente duma cultura para outra.”8

 As convenções sociais, que contribuem para a construção de uma ideia de casa, formam-
se a partir dos acontecimentos passados na nossa vida, a partir de todas as casas por onde fomos 

vivendo. Visto que a nossa percepção da arquitectura “está enraizada no passado, as nossas 
ligações sensíveis com um edifício devem respeitar esse processo de recordar. Ainda assim, 
(...) aquilo que conhecemos não deve ser o fim de uma linha.”9 As convenções moldam a nossa 

maneira de ver e de habitar a arquitectura; no entanto, por vezes, estes hábitos artificialmente 
criados podem toldar-nos o olhar. 

 As condições que nos fazem ‘sentir em casa’ variam de pessoa para pessoa e, por isso, 
procuramos uma arquitectura que aceita a condição subjectiva do habitar. Como arquitectos, 
gostaríamos que as formas que desenhamos assegurassem a felicidade dos seus ocupantes, de 
maneira universal; encontrar as formas e as substâncias que, combinadas, criariam um estado 
de espírito poderoso o suficiente para influenciar o nosso humor. No entanto, os edíficios não 
têm uma expressão definitiva: “só as pessoas estão alegres ou tristes,”10 e por esse motivo um 

arquitecto nunca conseguirá determinar de forma objectiva o experienciar de uma obra. 
 A questão coloca-se: será possível alcançar formas onde nos possamos sentir bem, tendo 
em conta toda a subjectividade desse sentir?

 Siza escreveu que arquitectura é a “capacidade de absorver o oposto e de ultrapassar 
a contradição. Aprender isso exige um ensino à procura do Outro dentro de cada um.”11 

Reconhecer que a imagem poética da arquitectura é essencialmente variacional12 é um passo 

importante para compreender a experiência do espaço, já que a tarefa da arquitectura é “dar 
forma à expectativa”13 de uma imagem de ‘casa’, para que cada um possa projectar nessas formas 
uma ideia própria de felicidade. Construir uma neutralidade amável, isto é, uma normalidade 

que possa acolher em si as múltiplas imagens possíveis de uma casa, tão heterogéneas. Como 
Alison e Peter Smithson escreveram a propósito da instalação Patio and Pavilion (1956),14 feita 

em conjunto com o fotógrafo Nigel Henderson e o artista Eduardo Paolozzi para a exposição 
This is Tomorrow, o trabalho dos arquitectos consiste em “proporcionar um contexto em 
que o indivíduo se possa realizar.”15 A forma deste pavilhão era “muito simples: um pátio, 

ou um espaço delimitado, no qual assentava um pavilhão.”16 Por cima desta estrutura-base 
encontravam-se alguns objectos, que a povoavam; objectos criados pelos dois artistas, “símbolos 
para as coisas que precisamos”, fruto dos gestos do habitar. Henderson e Paolozzi foram os 
habitantes desta casa:17 acrescentaram-lhe uma camada de identidade, tal como se fossem 

ocupantes de uma casa. 

8 BÖHME, Gernot, “Atmosphere as Mindful Physical Presence in Space”, in OASE #91, Rotterdam: nai010 Publisher, 2013, p. 
29

9 ZUMTHOR, Peter, “A way of looking at things”, 1988, in Thinking Architecture, Basel : Birkhäuser, 2006, p. 18

10 SIZA, Álvaro, “Só as pessoas estão alegres ou tristes” (2007), in 01 Textos, editado por Carlos Campos Morais, Porto : Civiliza-

ção Editora, 2009, p. 373

11 SIZA, Álvaro, “Sobre Pedagogia” (1995) in 01 Textos, editado por Carlos Campos Morais, Porto : Civilização Editora, p. 169

12 “Só a fenomenologia – isto é, a consideração do início da imagem numa consciência individual – pode ajudar-nos a reconsti-
tuir a subjectividade das imagens e a medir a amplitude, a força, o sentido da transubjectividade da imagem. Todas essas subjectividades, 

transubjectivadas, não podem ser determinadas definitivamente. A imagem poética é, com efeito, essencialmente variacional. Não é, 
como o conceito, constitutiva.” BACHELARD, Gaston in A poética do espaço, São Paulo : Martins Fontes, 2003, p. 3

13 ZUMTHOR, Peter, “A way of looking at things”, in Thinking Architecture, Basel : Birkhäuser, 2006, p. 19

14 SMITHSON, Alison e Peter, The Charged Void: Architecture, New York: The Monacelli Press, 2001, p. 178

15 Ibidem.

16 Ibidem.

17 “A completa confiança na nossa colaboração provou-se quando o Patio and Pavilion estava a ser contruído a partir dos nos-

sos desenhos, e ‘habitado’ pelo Nigel e pelo Eduardo na nossa ausência, já que estávamos a acampar, na viagem a caminho do CIAM 
em Dubrovnik.” SMITHSON, Alison e Peter, “The ‘As Found’ and ‘The found’”, citado por HEUVEL, Dirk van den, in Alison and Peter 

Smithson: A Brutalist Story, prova de Doutoramento, Delft : Technische Universiteit Delft, 2013, p. 190
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 Com Patio and Pavilion sublinha-se a importância do habitante na construção da 
imagem da arquitectura; felizmente, o arquitecto não está - nem consegue estar - sozinho 
na criação da imagem de ‘casa’.  A arquitectura “serve sobretudo de fundo à construção 
da identidade através da acção, ou seja, através dos gestos do quotidiano.”18 A imagem da 

arquitectura é contaminada directamente pelas acções do dia-a-dia; a nossa percepção dos 
lugares construídos surge também a partir destes gestos e objectos quotidianos. A identidade 
desta arquitectura é parcialmente construída pelo ocupante: poderá, então, ser considerada 
volátil. Deste modo, “a forma é avaliada pela sua função de suporte propiciador,”19 por uma 

arquitectura que esteja disponível hospedar para hospedar os diferentes modos de ver e viver. 
 Assim, o termo neutralidade amável refere-se a uma arquitectura onde não é necessário 
passar por uma aproximação simbólica ou alegórica para a sua vivência, à qual Alison e Peter 
Smithson chamaram ‘sem retórica’. A imagem desta arquitectura é, de modo muito directo, 
o reflexo de uma preocupação maior: o seu uso. Para um arquitecto, “fazer algo bem não é 
apenas um dever moral: mas é a base absoluta para o prazer no uso” de quem a habita. Já que 
a noção de prazer é subjectiva, esta neutralidade amável dá a possibilidade de escolha aos seus 
habitantes: são eles que definem o “tom” da arquitectura. 

 “A casa ideal é, assim, aquela que podemos tornar nossa sem lhe alterar nada. Tornar 
nossa na maneira habitual, isto é, dentro dos limites da moda do nosso tempo, e sem sentir 

pressão em comunicar a nossa singular trivialidade ou em nos conformarmos absurdamente.”20

18 CAPELA, José, “Ética – Dialética”, in Só nós e Santa Tecla, Porto : Dafne, 2008, p. 163

19 Ibidem.

20 SMITHSON, Peter, “Signs of Occupancy”, conferência escrita em 1970, in Changing the Art of Inhabitation, London: Artemis, 

A estrutura habitada - Patio and Pavilion, A & P Smithson, 1956
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 Uma conversa sussurrada 21 

 Que a casa ideal possa existir é algo que parece “quase não precisar de demonstração 
em Inglaterra”,22 escreveram Alison e Peter Smithson. “O passeio mais casual em Kensington ou 
Bath oferece a possibilidade de ver para lá das portas, que se abrem para um elegante corredor, 
repleto de carrinhos de bebé enferrujados; sons que flutuam, vindos das janelas dos pisos 
superiores; candeeiros contra cortinas de linho, ou lâmpadas de 40 watts a iluminar um chá de 
reformados; o cheiro a flores, ou a gordura antiga, ou a gatos. A riqueza desta mistura dentro de 
uma forma aparentemente tão estática é espantosa.”23 A procura de um estilo, de uma imagem 

poética da arquitectura, que potenciasse esta riqueza atmosférica, própria da casa, foi o “centro 
dos esforços”24 do casal Smithson ao longo das suas vidas como arquitectos. 
 O empenho de Alison e Peter Smithson na procura deste “estilo” explica em parte o seu 
grande interesse pelo trabalho dos norte-americanos Charles e Ray Eames e, em particular, pela 
Casa Eames (1949). Esta casa, integrada no programa Case Study Houses, criado pela revista 

Arts & Architecture (Los Angeles) em 1945, tinha como objectivo o desenvolvimento de casas 
a baixo custo, feitas a partir de materiais pré-fabricados, de modo a que pudessem servir como 
protótipos replicáveis.25 Por isso mesmo, a estrutura-base da casa é inteiramente construída 
a partir de materiais e métodos industriais, produzidos tecnologicamente. A construção do 
exterior da casa custou 1 dólar por metro quadrado, enquanto uma casa tradicional americana 
(onde a estrutura é feita em madeira) custaria, na época, 11,50 doláres por metro quadrado; a 
estrutura em aço foi levantada num dia e meio.26

 No entanto, o interesse do casal Smithson por esta casa não se centra nos métodos 

construtivos destes dois volumes paralelepipédicos elementares, que um pequeno pátio separa; 
pelo menos não como um objecto independente da vida que gerou. Tal como as casas em 
Kensington e Bath, estáticas na sua aparências, a “estrutura” elementar e desadornada da Casa 
Eames (– que em nada tem a ver com uma tradicional imagem de casa –) é um sinal oposto ao 
seu conteúdo. O carácter rectilíneo e a assertividade estrutural desta obra são animados pelo uso 
de uma variedade de texturas e cores, trazidas por todos os belos objectos que povoam a casa, 

1994, p. 126

21 MANSILLA, Luis Moreno, e TUÑÓN, Emílio “Conversaciones en voz baja” in Otra Mirada. Posiciones contra crónicas. La 

acción critica como reactivo en la arquitectura española reciente, editado por Manuel Gausa e Ricardo Devesa, Barcelona : Gustavo Gilli, 
2010, p. 4

22 SMITHSON, Peter, “Signs of Occupancy”, conferência escrita em 1970, in Changing the Art of Inhabitation, London: Artemis, 

1994, p. 126

23 Ibidem.

24 Pelo menos “certamente desde os meados dos anos [do projecto do ] The Economist” in SMITHSON, op. cit.

25 SMITH, Elizabeth, Case Study Houses, Köln : Taschen, 2002, p. 88

26 Eames Design: The work of the Office of Charles and Ray Eames, editado por John Neuhart, Marilyn Neuhart e Ray Eames, 
New York: Harry N. Abrams Inc. Publishers, 1989, pp. 109-110
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orquestrados por Ray Eames.27 Estes objectos, que podem ser apenas ornamentais – tais como 
jarras de flores, plantas, quadros, souvenirs de viagens –  ou também utilitários – e que podem 
ir desde os electrodomésticos, até às cadeiras, mesas e taças de fruta –  ajudam a que o aspecto 
industrial da casa, motivado pelo desafio por uma construção mais económica, seja superado 
a partir de uma ocupação feita ao longo do tempo. A identidade da casa é “definida” pelos seus 
habitantes. Para esta arquitectura, o tempo é um dos seus princípios geradores e organizadores 
da realidade, e portanto um dos materiais com o qual se faz arquitectura – talvez até o mais 

valioso.28

 Neste sentido, há um forte analogia entre a Casa Eames e a instalação Patio and 

Pavilion: como na instalação proposta para a exposição This is Tomorrow, também nesta 

residência californiana encontramos um apelo à ideia de que os arquitectos dão a primeira fala 
de uma conversa que é incentivada a ser continuada pelos seus habitantes; o arquitecto prepara 
o lugar em que depois se poderá, com toda a segurança, fabricar o quotidiano, a partir dos 
objectos com que o ocupante vem preencher a estrutura. Patio and Pavilion era uma instalação, 

uma obra de arte, e por isso não tinha uma identidade precisa, como acontece quando se trata 
de uma casa onde vive alguém: no entanto, a imprecisão das imagens reflectidas nos espelhos 
que rodeavam o ‘pátio’ permitiam uma multiplicidade de interpretações. Peter Smithson declara 

27 “Ray was in large part responsible for the Eames ‘look’. Her extraordinary eye for form and color, which never deserted 
her, often made the difference between good, very good, and ‘Eames’.” SMITH, Elizabeth, op. cit., p. 10

28 ESPUELAS, Fernando, Madre Materia, Madrid : Lampreave, 2009, p. 30

Detalhes integrados na instalação Patio and Pavilion:

“A caixa de luz - para o lar e a família
Artefactos e pin-ups - para as necessidades variacionais
A roda e o avião - para a locomoção e a máquina
A rã e o cão - para os outros animais.”

Auto-retrato, A & P Smithson, 1990 
(Patio and Pavilion reconstruído)

Alison e Snuff Smithson, Upper Lawn, Fevereiro 1978

Auto-retrato, família Smithson, Upper Lawn, 1963 (vista do alçado nascente 
a partir da platafoma situada no topo da chaminé existente)



Auto-retrato, Charles e Ray Eames na Casa Eames.

A arquitectura da Casa Eames, ‘escondida’... 
... por uma mesa posta para o pequeno almoço; 
... pelas sombras dos eucaliptos; 
... pelos móveis; 
... pelos objectos que decoram a casa, memória(s) de viagens. 
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a Casa Eames e a instalação Patio and Pavilion “fenómenos em paralelo: Patio and Pavilion 

é o reflexo da imagem dos processos de arte de um período (...) a Eames House é o reflexo da 
imagem dos Eames.”29

*

 A Casa Eames é um “gráfico de ocupação”30 da vida dos Eames; isto é, faz parte de uma 
“conversação visual entre os volumes interiores, a costura do envelope em vidro e as actividades 

dos ocupantes.”31 Apesar da sua imagem pouco convencional, esta casa oferece – na sua relação 
modesta com a paisagem, na sua diversidade espacial, na simplicidade da sua construção – uma 
liberdade na sua apropriação que Ray e Charles Eames usufruíram e registaram largamente. 
 Assim, esta ‘nova imagem’ de casa não é integrada no nosso imaginário “por meios 

apenas visuais, ou seja, apenas pela contemplação.”32 As novas imagens de casa só serão 

toleradas e incorporadas, gradualmente, pelo hábito, a partir de uma aproximação a que Walter 
Benjamin apelidou de “táctil”. “A recepção táctil sucede não tanto através da atenção, como 
através do hábito”33; as convenções sobre uma imagem tradicional de casa só são possíveis de 
‘serem quebradas’ a partir do seu uso, da sua ocupação. A casa torna-se o reflexo da vida do 
habitante.

 Por outro lado, talvez o pragmatismo e a despretensão da materialidade e das formas (– 
a configuração da casa e os materiais escolhidos não têm nenhuma ‘mensagem’,34 são escolhidos 

pela sua economia e pela sua praticabilidade –) contribuam como incentivo a uma apropriação 

mais livre (e mais intensa) da casa. Por ser tão despretensiosa, tão despojada de formalidades, a 
casa favorece uma utilização mais livre dos seus habitantes. Podemos ver de que é que a Casa é 
feita, como funciona, e não há mais nada para ver, a não ser jogar nos seus espaços.35 

 A Casa Eames oferece um modelo de um edifício que é “muito mais do que ele mesmo: 
carrega o espaço à sua volta com possibilidades”:36 de apropriação, de movimento. O seu valor 

29 SMITHSON, Peter, “Phenomenon in Parallel: Eames House, Patio and Pavilion”, 1990, Changing the Art of Inhabitation, 

London : Artemis, 1994, p. 98

30 SMITHSON, Peter, “Without Rhetoric”, in Changing the Art of Inhabitation, London : Artemis, 1994, p. 80

31 Ibidem.

32 BENJAMIN, Walter, “A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica”, in Sobre Arte, Técnica, Linguagem e 

Política, Lisboa : Relógio D’Água, 2012, pp. 90-91

33 Ibidem.

34 “Quando olhamos para objectos ou edifícios que parecem estar em paz com eles mesmos, a nossa percepção torna-se calma 
e delicada. O objecto que discernimos não tem uma mensagem para nós, ele está simplesmente lá. As nossas faculdades ficam em paz 
(...) vão para além dos símbolos e dos sinais. (...) Aqui, neste vácuo perceptivo, uma memória pode vir à superfície (...) Agora, a nossa 
observação do objecto reconhece este sinal do mundo na sua totalidade, porque nada ali existe para ser compreendido. / Existe um poder 
nas coisas comuns do dia-a-dia, parecem dizer as pinturas de Edward Hopper. Apenas temos de olhar tempo suficiente para as conseguir 
ver.” ZUMTHOR, Peter, “A way of looking at things”, in Thinking Architecture, Basel : Birkhäuser, 2006, p. 17

35 Adaptado a partir da ‘famosa’ construção textual “Hunstanton appears to be made of glass, brick, steel and concrete, and is 

in fact made of glass, brick, steel and concrete. Water and electricity do not come out of unexplained holes in the wall (...) One can see 

what Hunstanton is made of, and how it works, and there is not another thing to see except the play of spaces.”  BANHAM, Reyner, 
“The New Brutalism” (1955), in As Found; The Discovery of the Ordinary, Baden : Lars Müller Publishers, 2001, p. 130

36 SMITHSON, Alison e Peter, Without Rhetoric. An Architectural Aesthetic 1955-1972 London : Latimer New Dimensions, 
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Estudos para uma caixa onde podemos guardar objectos queridos, lembraças de viagem, jóias da avó...
Caixa para ele, Alison Smithson para a TECTA, 1986

não reside então “no seu valor estético enquanto imagem comercializável, mas na capacidade 
de absorção ao choque, ao uso, à intrusão. Mais do que uma ideia de construção, a Casa Eames 
é a construção de uma ideia: a de que a arquitectura será, primeira e fundamentalmente, 
a organização da vida no espaço.”37 A sua leveza, a sua tolerância, o seu incentivo à vida 
e à mudança, são o seu verdadeiro estilo, a sua verdadeira beleza. Por isso mesmo, fazer 
arquitectura tem algo de conversa sussurrada, de voz baixa, mas não de silêncio. “As ideias da 

arquitectura estão presentes, mas o verdadeiro esforço é torná-las invisíveis.”38

1973, p. 36

37 PAUPÉRIO, João, “A casa Eames é um retrato dos Eames” in Elogio da distância: apontamentos do projecto para a minha 

casa, dissertação de Mestrado Integrado, Porto : FAUP, 2016 [s.p.]

38 MANSILLA, Luis Moreno, e TUÑÓN, Emílio, op. cit.
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 Alison e Peter Smithson reconhecem a devida 
importância a todos os objectos que habitam as nos-
sas casas. No entanto, é necessário pensar casas pre-
paradas para receber os objectos de que precisamos,  
sejam eles utilitários ou receptores de memórias das 

nossas vidas (simbólicos). Esta preocupação motivou o 
projecto-manifesto da Villa Put-Away (1994). Este era 

um projecto de uma casa que tentava encontrar uma 
solução para que estes objectos não nos ocupassem todo 

o espaço que necessitamos, de modo a poder viver uma 
casa. Este projecto propõe uma casa cuja organização 

gira à volta de uma divisão central, um grande armazém 
de objectos, situado no coração da planta deste projecto. 

Este compartimento é acessível desde cada quarto da 
casa, sem ter que se passar por outra divisão. Deste 

modo, o habitante tornava-se o curador da sua própria 
casa: podia, ao mesmo tempo que ‘decorava’ a sua casa 

conforme o seu gosto e vontade, controlar o espaço vazio 
que necessitava, guardando todos os objectos que não 
eram necessários na divisão central da casa. Apenas a 

partir do vazio se podem organizar eventos essenciais à 
vida das pessoas, sejam eles uma tarde de brincadeira de 

crianças ou a festa de aniversário de uma tia velhinha. 
Porque é que um arquitecto se deve preocupar tanto com 
esses eventos? “Porque é para isto que serve uma casa. E 
o vazio, que os permite, consegue-se através do armaze-

namento de objectos.”*

*SMITHSON, Peter, Peter Smithson - Conversaciones con estudiantes, 
Catherine Spellman, Karl Unglaub, Barcelona : Editorial Gustavo Gilli, 

2004, p. 65

Axonometria Villa Put-Away, A & P Smithson, 1994
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(Ainda) Upper Lawn 
Das pessoas e das coisas
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O pavilhão no seu enclave.

Alison a colocar as últimas pedras.

Casa habitada: gestos de ocupação

A forma de um pavão num arbusto Bandeiras japonesas (para indicar quando 
há alguém em casa)
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 (Ainda) Upper Lawn
 Das pessoas e das coisas

Para que o pavilhão Upper Lawn pudesse existir, foi necessário vidro, alumínio, 
madeira, pedras (achadas) dispostas em forma de muro: todos estes componentes contribuíram 
para a construção deste lugar. Mas foram outros elementos, mais efémeros, que tomaram de 
assalto a casa e a tornaram a vivência da casa numa experiência essencial para a construção 
do projecto-de-arquitectura dos seus dois arquitectos, que foram, simultaneamente, os seus 
ocupantes. Estes elementos estão retratados num diário escrito e organizado por Alison. Neste 
livro, composto por fotografias e anotações, não é possível separar quanto há de arquitectura.1 
As bandeiras japonesas, as flores que decoram a casa, as estruturas montadas pelas crianças 
no jardim, os livros, os enfeites natalícios; mas também a macieira, a cerejeira, os pequenos 
animais, a neve numa tarde de inverno, a relva - cortada frequentemente, para que as crianças 
pudessem brincar - são símbolos de um novo olhar para a arquitectura. Estes elementos, 
plantados pelo pavilhão e pelo jardim, são também eles arquitectura: possibilitam criação de 
situações, novas leituras do espaço, activação de novos lugares e relações com o que existe. 
Assim, esta casa climática foi para Alison e Peter Smithson o pretexto para explorarem “os 
pequenos ajustes, as decorações temporárias, a invenção desses sinais de mudança”,2 que 
reconheciam como sendo trabalho necessário para a quarta geração do Movimento Moderno. 

Em The Shift,3 Alison e Peter Smithson reconhecem que quem ocupa e utiliza hoje 
a arquitectura tem ao seu dispor as capacidades e a vontade “que tornam possível ver o 
‘familiar’ de uma nova maneira, e assim afinar a casa de cada um a seu gosto.”4 No projecto-
de-arquitectura destes dois arquitectos, o ocupante não é apenas um obediente utilizador dos 
elementos da casa – é tido em conta como um sujeito activo na construção da arquitectura, 
que transforma e acrescenta elementos a uma base previamente oferecida pelo arquitecto. 
Upper Lawn foi projectado para ser “um dispositivo cujos padrões de habitação podiam 
mudar... um conjunto de quartos e espaços de jardim que podiam ser sintonizados de acordo 
com as estações, de acordo com as mudanças dos padrões de uso da família, de acordo com as 
mudanças das nossas sensibilidades.”5 Deste modo, os objectos do quotidiano, que preenchem 
a casa, guiados pelos seus gestos e apropriações, contribuem para uma contínua transformação 
da realidade, e as fotografias contidas no diário são uma celebração desse quotidiano. Estes 

1 ESPUELAS, Fernando, Madre Materia, Madrid : Lampreave, 2009, p. 104

2  SMITHSON, Peter, “Introduction to UPPER LAWN for its publication in BARCELONA, 1985-6”, 1985, in SMITHSON, Alison 
e Peter, Upper Lawn. Solar Pavilion. Folly (eds.) Enric Miralles e Fernando Ramos, Barcelona : Escuela de Arquitectura y Politécnico de 
Barcelona, 1986, s.p.

3  SMITHSON, Alison e Peter, The Shift, London : Academy Editions, 1982

4  Ibidem, p. 72
5  SMITHSON, Peter, “Introduction to UPPER LAWN for its publication in BARCELONA, 1985-6”, 1985, in SMITHSON, Alison 
e Peter Upper Lawn. Solar Pavilion. Folly (eds.) Enric Miralles e Fernando Ramos, Barcelona : Escuela de Arquitectura y Politécnico de 
Barcelona, 1986, s.p.
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objectos não valem apenas na sua condição física mas pelas narrativas que têm em si e entre 
si. Falam de um “mundo que se detém no nosso coração, na nossa memória olfactiva, memória 
dos lugares de infância, memória do corpo, dos gestos de infância, dos prazeres.”6 Tal como nas 
religiões primitivas, “onde existe uma interpenetração de todos os aspectos espirituais ou físicos 
da vida, e onde todos esses aspectos se influem mutuamente, constituindo uma intrincadíssima 
rede de existência”7, também as vivências do quotidiano são reflectidas nestes objectos que vão 
ocupando a casa, gestos da memória, repletos de vida e energia.

Fundamentalmente, a chamada de atenção dos arquitectos para esta vivência, a 
partir das acções e dos objectos que decoram a casa, contribuiu e continua a contribuir para o 
reconhecimento da importância das experiências quotidianas, aquelas que fazem a vida de todos 
os seres.8 A partir dos objectos que existem em todas as casas, o homem torna-se o narrador da 
sua própria história, da sua própria sensibilidade. “A aproximação à cultura começa quando o 
homem ordinário se torna o narrador, quando define o lugar do discurso e do espaço (anónimo) 
do seu desenvolvimento.”9 A cultura não se fecha numa cápsula de livros, e nem se produz ou se 
assimila com cada um fechado na sua própria fortaleza, dentro de um espaço não-comunicante 
– é também a partir destes objectos que comunicamos e recordamos, que existimos. Cuidar 
de plantas, brincar no jardim, almoçar com amigos, confrontando opiniões; todas estas acções 
são momentos de pensamento que nos tornam capazes de compreender melhor o mundo e 
agir sobre ele. “Porque as culturas existem apenas no plural e activam-se não tanto a estudar, 
isolados do mundo, mas fazendo filhos, tendo amizades, cultivando amores.”10 

Estes objectos sobre os quais Alison e Peter Smithson reflectem no diário do pavilhão 
Upper Lawn, a partir de fotografias e texto, contribuem que o arquitecto reconheça que “em 
arquitectura existem assim duas ões. Primeiro, as actividades do arquitecto e, em segundo lugar, 
as acções do utilizador. O arquitecto e o utilizador produzem ambos arquitectura, o primeiro 
pelo projecto, o segundo pelo habitar.”11 

*

 No pavilhão Upper Lawn, a família Smithson viveu uma parte da sua vida de um 
modo especial: o pavilhão abre-se à natureza, à vida quotidiana, sem impor regras específicas 
de utilização. As acções possibilitadas aos ocupantes por este pavilhão fazem parte de um 

6  CERTEAU, Michel, GIARD, Luce, MAYOL, Pierre, L’invention du quotidien. Tome 2. Habiter, cuisiner, Paris : Éditions 
Gallimard, 1994, p. 11

7  TÁVORA, Fernando, “Primitivismo”, in Fernando Távora: minha casa : da organização do espaço : da harmonia do nosso 

espaço : da harmonia do espaço contemporâneo : uma porta pode ser um romance, coord. Manuel Mendes, José Miguel Rodrigues, Rui 
Ramos. Porto : FIAJMS, 2013, [E]_

8  LE CORBUSIER, Conversa com os estudantes das escolas de arquitectura, Lisboa : Edições Cotovia, 2003, p. 34

9  CERTEAU, Michel de, L’invention du quotidien. 1. Arts de Faire, Paris : Éditions Gallimard, 1990, p. 18

10  CLAIRE FONTAINE, Sem título (Carta a A.), 2008, Revista Punkto, publicado a 29 de Janeiro de 2016, in http://www.re-
vistapunkto.com/2016/01/sem-titulo-carta-a-claire-fontaine.html (consultado a 6 Junho 2017)

11 HILL, Jonathan, “An other architect”, in Occupying architecture – between the architect and the user, London : Routledge, 
1998, p. 140
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conjunto de gestos que ultrapassam a eficiência, o racional, o quantificável. O pavilhão tem 
apenas os serviços mínimos que asseguram a base de subsistência do habitar: no piso de baixo 
da casa, para além de um quarto de banho com vista para o jardim, existe também uma pequena 
cozinha. Nesta pequena cozinha, Alison e Peter Smithson instalaram um electrodoméstico – 
uma máquina para lavar a loiça – essencial para quem quer ter amigos a partilhar almoços 
e jantares em casa. “Podemos especificar o mundano e o funcional como mecanismos que 
dão tempo ao ocupante para usufruir o seu idílio, que são ou virtualmente silenciosos ou 
acomodados de maneira a que o lugar – de estudo, de uma natureza silenciosa – não se anule.”12 
O casal de arquitectos reconhecia que, de modo a criar uma ilusão de uma vida idílica, para que 
possamos apreciar melhor os prazeres da vida, as máquinas têm um papel essencial. “Quando 
todos temos energia através das máquinas, chegou o tempo do lirismo do controlo, da calma 
como um ideal.”13 

Numa época que desconsidera tudo o que não seja produtivo, que não seja racional, e 
que se foca apenas no que é ‘útil’, é importante reforçar a ideia de que a Arquitectura não é a 
resposta mais rápida e eficiente a uma questão; antes, é uma tentativa de mediar todas as suas 
condições - desde a ideia, abstacta, até à construção concreta de um edifício - de modo a dar 
um habitar mais feliz e adequado ao Homem. E é nesse sentido – nesta procura que alguns 
arquitectos, tal como Alison e Peter Smithson, perseguem pela felicidade, pelo equilíbrio, pelo 
prazer – que a arquitectura assume o seu papel principal. O tempo livre não estruturado, onde 
cada acção não é calculada ao milímetro, é essencial na vida do homem: o aborrecimento, fruto 
da ociosidade, permite o aparecimento das paixões,14 e são essas que dão corpo (e espírito) à 
nossa Humanidade: uma divisão de uma casa que não tenha uma função precisa pode dar azo às 
mais belas apropriações.

Enquanto arquitectos devíamos questionar-nos: porque é que em vez de pensarmos as 
casas de férias como um espelho das casas do dia-a-dia, não fazemos exactamente o oposto? 
Deste modo, permitiríamos aos ocupantes viver numa casa mais prática e mais cómoda, mais 
essencial, onde poderíamos levar uma vida mais livre, mais descontraída e mais feliz.
 Este é, afinal, o sonho de Corbusier. É o que nos atrai a Chandigarh; o seu nobre 
sentido de espaço, a sua calma, o seu controlo. É um lugar onde podemos respirar e sentirmo-
nos como Homens.15 A arquitectura, consagrada ao bem da habitação, é um acto de amor, e não 
uma encenação.16

12  SMITHSON, Alison, Changing the Art of Inhabitation, London: Artemis, 1994, p. 149

13   SMITHSON, Alison e Peter, Without Rhetoric. An Architectural Aesthetic 1955-1972, London : Latimer New Dimensions, 
1973, p. 14

14  ROUSSEAU, Jean-Jacques, “Ensaio sobre a origem das línguas”, citado por CORREIA, Hélia, mesa redonda entre Hélia 
Correia e Eduardo Lourenço, moderada por Pedro Mexia, 2015, in https://www.youtube.com/watch?v=lD6Zxkc6U70 (consultado a 10 
Maio 2017)

15  SMITHSON, Alison e Peter, op. cit.

16  LE CORBUSIER, op. cit., p. 39
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Planta do piso superior da casa 
(cozinha e sala de jantar)

Corte longitudinal

Na cozinha, todos os objectos são expostos. Elementos utilitários ganham a dimensão de 
pequenas obras de arte.

Luz de fim de dia. Tal como no projecto da Casa Soho (1952, nunca construída) as zonas ‘de 
vida’ encontram-se no último piso da casa, de modo a aproveitar a luz do sol durante mais 
tempo.

Fotografia da fachada da casa. O 
exterior da casa era pintado de 
violeta.

Casa em Priory Walk, Londres
Residência da família Smithson entre 1961-71



Alçado (porta de entrada principal)

Entrada da casa.

Select and arrange

Colecção de objectos 
bonitos (influência(s) de 
Charles e Ray Eames)

Sala de estar.

Memórias da viagem ao Japão - peixe no espaço de trabalho

1.

2.

3.

Cozinha
/sala de jantar2.

Sala de estar1.

Quarto3.

2.

1.

1.

Decorações temporárias a 
propósito do aniversário de 
Samantha Smithson

Casa em Cato Lodge, Londres
Residência da família Smithson entre 1971 e 2003, 
ano da morte de Peter Smithson.

Sala de jantar Cozinha
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(D)o essencial 
“A home is not a house”1

 
“O que quer que seja que espaço e tempo signifiquem, lugar e ocasião significam 
mais.”2

“Consideremos o homem na sua primeira origem, sem mais ajudas, sem outro guia, 
para além do instinto natural, que é conduzido a partir das suas necessidades. 
Necessita de um lugar de repouso. Na margem de um pequeno ribeiro encontra um 
pequeno relvado; a crescente verdura agrada os seus olhos, convidando-o a deitar-
se; ele chega, e estendido em cima deste tapete esmaltado, descansa, sem fazer nada 
a não ser apreciar em paz os dons da natureza: não lhe falta nada, não deseja nada. 
Mas logo o calor do Sol o queima, obrigando-o a procurar uma sombra. Apercebe-se 
de um bosque nas suas redondezas, que lhe oferece a frescura das suas sombras: ele 
corre para se esconder no interior desse bosque e admirar o seu conteúdo. Entretanto, 
milhares de vapores são levantados, encontrando-o; densas nuvens escurecem o céu, 
e uma chuva assustadora que cai como uma torrente sobre esta magnífica floresta. O 
homem, mal coberto pela sombra destas folhas, não sabe defender-se desta humidade 
que o invade. A caverna apresenta-se à sua vista; entra dentro dela, e aplaude-se, 
seco, pela sua descoberta. Mas novos defeitos fazem-no não gostar do seu abrigo; vê-
se na escuridão, respira o seu ar insalubre; sai da caverna, decidido, através do seu 
engenho, a resolver as distracções e negligências da natureza. O homem está disposto 
a fazer um abrigo para si, que o cubra mas não o enterre. Alguns ramos de árvores 
partidos na floresta são o material ideal para o seu desenho. Escolhe os quatro ramos 
mais fortes, que ergue perpendicularmente, e que dispõe como um quadrado (...)”3 

Este pequeno texto, integrado no primeiro capítulo da obra Essai sur l’Architecture, 
de Marc Antoine Laugier, conta-nos uma pequena fábula acerca da procura de abrigo do 
Homem, e da construção da sua primeira cabana, a cabana primitiva. Esta primeira cabana quer 
representar em si o nascimento da arquitectura; mais à frente no texto é referido como esta 
construção é “o modelo sobre o qual imaginamos toda a magnificência da Arquitectura.”4 
 Será difícil afirmar conhecer o momento exacto em que o primeiro gesto de arquitectura 
se deu na vida do Homem. Tal como muitos animais, o homem sempre foi, por instinto, capaz 
da criação do seu próprio abrigo, capaz da construção de casa(s) – quer ao apropriar-se de 
recantos encontrados, quer a partir de elementos que recolhia para criar um espaço que o 
1 BANHAM, Reyner, “A home is not a house”, in Art in America, n.º2, 1965, in http://issole.blogspot.pt/2010/04/home-is-not-
house-reyner-banham.html (consultado a 26 Maio 2017)

2 VAN EYCK, Aldo, “There is a garden in her face”, The child, the City and the Artist, Amsterdam : SUN Publishers, 1964, p. 50

3 LAUGIER, Marc Antoine, Essai sur l'architecture, (1753) (Whitefish) : Kessinger, 2011, pp. 10-12

4 Ibidem, p. 13
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protegesse das ameaças da natureza; e nunca precisou de arquitectura para esta tarefa. A 
arquitectura, enquanto acto intelectual, não existe nestes actos de criar abrigo: não são actos 
conscientes, são irracionais, instintivos, naturais – logo, ao não serem objecto de pensamento, 
de um projecto, não são uma operação arquitectural, que se define primordialmente como 
uma coisa mental. Deve sempre partir do arquitecto o reconhecimento de “uma diferença 
essencial entre homem e natureza: a diferença do consciente face ao inconsciente. Dessa 
força consciente do homem, dessa inspiração, desse desejo irreprimível de expressar, procede a 
arquitectura.”5

Na passagem escrita por Laugier, o homem primitivo procura utilizar a natureza em seu 
benefício: procura algo que possa separá-lo da natureza, um refúgio que o abrigue do incómodo 
que o mundo selvagem lhe proporciona. Numa primeira leitura – apressada e pouco atenta – 
talvez se conclua rapidamente que o primeiro gesto de arquitectura surge no momento que o 
homem está a construir para si um abrigo, elegendo os ramos que o rodeiam como o material 
ideal para a sua construção. Mas a cabana primitiva só se torna arquitectura no momento em 
que este abrigo é pensado como uma construção que o cubra, mas não o enterre. Esta exigência 
expressa a procura de uma relação justa com a natureza; denuncia o desejo primordial do 
estabelecimento de uma relação saudável com o contexto que o rodeia, com o mundo - desejo 
primordial da arquitectura. A origem da arquitectura não está na fisicalidade da caverna ou na 
mítica cabana primitiva, enquanto casas-objecto primordiais. “Antes de transformar o esteio 
em coluna, a cobertura em coluna, a cobertura em tímpano, antes de pôr pedra sobre pedra, o 
homem pôs a pedra sobre a terra para reconhecer o lugar no universo desconhecido, para medi-
lo e modificá-lo.”6 

A procura de abrigo é uma preocupação antiga, tão antiga como o próprio homem; 
nunca é demais dizer que o homem não precisa de arquitectos para construir abrigos. O que a 
arquitectura oferece é algo mais; a diferença entre um mero abrigo e uma obra de arquitectura 
reside, não na sua causa final, pois ambas oferecem um tecto, ou um espaço de acolhimento 
do homem – e ambas podem e têm de ser igualmente eficientes, ao oferecer um refúgio digno. 
“Uma obra de arquitectura situa-nos – ao contrário de uma mera construção, que oferece 
um tecto que cobre as necessidades básicas, físicas, mas não as espirituais.”7 O abrigo cobre o 
corpo; a obra de arquitectura alberga o corpo e o espírito. Trata-se de um lugar onde se pode 
viver plenamente: os ramos mortos das árvores protegem-nos; a chuva torna-se nossa aliada; o 
Sol aquece-nos sem nos queimar... O homem é estrangeiro à natureza; mas, por intermédio da 
arquitectura, a natureza deixou de ser um inimigo.
 Muitas construções do Homem não se contentam em protegê-lo contra a violência 
da natureza: “querem ser um símbolo da vitória do homem sobre a natureza. (...) Tem sido 

5 JUAREZ, António, “A Natureza dos Materiais: Continuidade, Abstracción y Tectónica” citado em MENDES, Manuel, “terra 
quanto a vejas, casa quanto baste”, in Só nós e a Santa Tecla, Porto: Dafne Editora, 2008, p. 112

6 GREGOTTI, Vittorio, em Casabella, citado por MENDES, Manuel, “terra quanto a vejas, casa quanto baste”, in Só nós e Santa 
Tecla, Porto : Dafne Editora, 2008, p. 101

7 AZARA, Pedro, Arquitectura vs. Construcción, 8 Junho 2016, in http://tochoocho.blogspot.pt, (consultado a 25 Julho 2016)
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sempre um escudo em torno de um pedaço de um ambiente criado pelo homem.” No entanto, a 
arquitectura oferece algo mais: pode “tornar os lugares onde habitamos espaços onde existe uma 
vida intensa, um espaço favorável à natureza viva, que cria sobre uma pequena superfície uma 
cópia artificial do mundo original... uma cópia do paraíso.”8 

*

 Para Vitrúvio, o nascimento do fogo e da sua utilidade perante o homem, como fonte de 
calor, levou a que se proporcionasse o nascimento do encontro, da reunião, da sociedade:

“Os homens, segundo o primitivo modo de vida, nasciam como feras na 
floresta, cavernas e bosques. Durante esse tempo, em determinado lugar, as árvores, 
agitadas e oprimidas pelas tempestades e pelos ventos, friccionam entre si os seus 
ramos, provocaram o fogo; amedrontados com o ímpeto de tal chama, aqueles que 
se encontravam perto desse lugar puseram-se em fuga. Mais tarde, apaziguado 
este fenómeno, aproximando-se e dando conta da grande vantagem para os corpos 
em estar junto do calor do fogo, ajuntando lenha e mantendo-o aceso, chamaram 
outros, e dando-o a entender por sinais, descobriram o proveito que daí poderiam 
retirar. Como naquele conjunto de homens se produziam sons que eram alimentados 
pelo sopro, foram-se estabelecendo vocábulos à medida que iam surgindo no uso 
quotidiano, de onde depois começaram a falar fortuitamente como resultado de 
expressarem muitas mais vezes as coisas do dia-a-dia. 

Tendo assim nascido, devido à descoberta do fogo, o encontro, a reunião e a 
sociedade entre os homens, juntando-se muitos no mesmo lugar e tendo naturalmente 
a vantagem de andarem erectos e não curvados como os restantes seres vivos, para 
olharem a magnificência do firmamento e dos astros, assim como poderem, com as 
mãos e os dedos, trabalhar facilmente tudo aquilo que quisessem começaram uns 
nesses ajuntamentos a construir habitações cobertas de folhagens, outros a escavar 
cavernas sobre os montes, e, alguns, imitando os ninhos de andorinha e o seu modo de 
construir, a fazer moradas com lama e pequenos ramos para onde pudessem ir.”9

 
Com esta fábula, Vitrúvio não está a retirar à procura de abrigo a sua condição do 

nascimento da construção do homem; mas antes de nascer o abrigo, nasceu a sociedade, 
motivada pelo encontro e a reunião que o fogo proporcionou. “A explicação habitual do 
mito narrado por Vitrúvio sobre a origem da arquitectura atraiçoou, quase sempre, a parte 

8  OTTO, Frei, Architecture et Bionique. Constructions naturelles, Denges : Editions Delta & Spes S.A., 1985, p. 132

9 VITRUVIO, séc. I AC, Vitruvio: Tratado de Arquitectura, traduzido por M. Justino Maciel, Lisboa : Instituto Superior 
Técnico, 2009, p. 71 (Livro II, Capítulo I, “Da descoberta do fogo à socialização”)
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fundamental da sua definição. O mito da cabana primitiva construída pelos homens que deixam 
de ser nómadas, numa clareira de um bosque, deu azo à ideia que a arquitectura, negociando 
com pedras, ramos e folhas, tinha como objectivo a montagem física e material destes refúgios. 
Mas são poucos os que, vencendo a preguiça, continuaram a leitura do Libro I de Vitruvio e, 
umas linhas mais adiante, comprovaram que, para o arquitecto romano, aquela construção 
não se definia pela materialidade dos seus componentes físicos, mas sim pelo feito de que a 
arquitectura era, devia ser, o lugar no qual se produziria o nascimento do fogo e da palavra. 
Nenhuma coisa física, material, tangível, por tanto, senão a imaterialidade da energia e da 
comunicação são, desde Vitruvio, os verdadeiros materiais da arquitectura.”10 Para Vitrúvio o 
primeiro gesto do homem em direcção à obra de arquitectura, é não tanto começar a apanhar 
os ramos que se encontram no chão para logo construir a cabana primitiva, mas o reconhecer 
o outro, estar junto ao outro, olhar em volta, para os astros, reconhecer o nosso contexto. “O 
que é mais importante reter é que os homens reuniram-se para um evento [a fogueira], muito 
provavelmente num círculo. Apesar de Semper ter sugerido que o primeiro gesto tectónico foi o 
nó, será mais provável que este tenha sido o dar as mãos”.11 

Os homens, que viviam sozinhos, como feras na natureza, juntaram-se para apreciar 
o fogo, casualmente produzido por uma tempestade, e o calor que se proporcionou à custa das 
chamas. O fogo representa aqui um marco na paisagem; transforma-a e dá-lhe uma orientação. 
Muda a nossa percepção do mundo; cria um novo ponto de referência.12 A paisagem é o espaço, 
a fogueira o lugar. A partir da leitura de Certeau, a partir da sua obra L’invention du quotidien, 
entedemos lugar como “uma ordem (seja ela qual for) segundo a qual os elementos são 
distribuídos em relações de co-existência. Exclui-se a possibilidade de duas coisas estarem no 
mesmo lugar. A lei da ‘ordem’ reina: os elementos considerados estão uns ao lado dos outros, 
cada um situado num local ‘próprio’ e distinto, que ele mesmo define.”13 O arquitecto, a partir 
da sua obra, define essa ordem, organizando o espaço a partir da visão que o arquitecto quer 
oferecer do mundo. 

Já o espaço existe “a partir do momento em que temos em consideração vectores de 
direcção, quantidades de velocidade e variáveis do tempo. O espaço é um cruzamento de móbeis. 
É de certa forma animado pelo conjunto de movimentos que nele se passam. (...) O espaço será 
ao lugar aquilo que a palavra se torna quando é falada, isto é, quando a palavra é apanhada na 

10 SOLÁ-MORALES, Ignasi, “Removendo a superfície”, in CONDE, Yago, Arquitectura de la Indeterminación, Tesis Doctoral, 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, 1994, Barcelona :  ACTAR, 2000, p. 12

11                   BRNIC, Ivica, “Was the primitive hut actually a temple?”, in San Rocco n.8, Winter 2013, Matteo Ghidoni (ed.), p. 38

12 “[A capela] muda a nossa percepção da paisagem; cria um novo ponto de referência; paisagem e torre começar a relacionar-se. 
Lembro-me da ponte no ensaio de Martin Heidegger, que de repente aparece como a primeira estrutura num vale imaculado de um rio; a 
ponte define o espaço, dando-lhe uma direita e uma esquerda, um cima e um baixo, algo que nunca teve antes.” ZUMTHOR, Peter, Peter 
Zumthor 1985-2013 : buildings and projects, Zurich : Verlag Scheidegger & Spiess, 2014, 3º vol, p. 121

13 CERTEAU, Michel de, L’invention du quotidien 1. arts de faire, Paris : Éditions Gallimard, 1990, pp. 172-173

Urban Re-identification - Together. ‘Grelha’ preparada para apresentar no 9º CIAM, em Aix-en-Provence. A & P Smithson, fotogradias 
de Nigel Henderson, 1953
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ambiguidade de uma efectuação, transformada num termo relevante de múltiplas convenções 
(...) À diferença de um lugar, não tem a univocidade nem a estabilidade de uma ‘ordem’.”14 Tal 
como Ralph Erskine nos apresenta, a partir do discurso de Aldo van Eyck, sintetizando: “espaço 
é um termo abstracto: pode indicar o volume de um cilindro ou a distância entre aqui e a lua. 
No entanto, a arquitectura dificilmente tem alguma coisa a ver com abstracções, já que trata de 
pessoas.”15 Para que o espaço possa deixar de ser uma abstração, vazio por definir, a arquitectura 
encarrega-se de lhe dar orientação. “Em suma, o espaço é um lugar praticado”;16 a arquitectura 
trata de criar lugares, para que o espaço se torne espaço habitado.17

[ O mundo primogénito, “escuro e selvagem, foi ordenado por Apolo. Por onde Apolo passava, 
traçava caminhos e assentava os cimentos da civilização, dos espaços onde habitar. Homero 
descreve reiteradamente a acção de Apolo com o verbo teuchoo. Composto pelo radical tuch, 
que significa perseguir uma meta. E teuchoo traduz-se literalmente não por construir ou 
obrar, mas sim por preparar. Designa uma acção orientada para uma meta que se encontra 
necessariamente longe. O verbo centra-se sobretudo na acção, mais do que no objectivo, mais 
no processo intelectual do que no resultado artesanal. (...) Apolo não é um fazedor; não actua 
como um artesão. O fim que o move não é a produção material dos objectos (casa, templos, 
altares), mas a preparação do espaço em que posteriormente se poderá, e com toda a segurança, 
construir.”18 A partir desta  que define a arquitectura desde o início não é a preocupação em 
construir, mas sim imaginar viver, preparando o mundo para o Homem o habitar. Fazer 
arquitectura implica sempre uma reflexão sobre o nosso lugar no mundo, sobre a nossa relação 
com um outro, com os nossos diferentes contextos, com a nossa vida. Este pensamento nem 
sempre implica construir ‘fisicamente’; no entanto, implica sempre imaginar viver, “mostrando 
plástica ou literalmente imagens sonhadas. Fazer arquitectura é um sonho (feito realidade).”19 ]

Nos escritos de Vitrúvio, a fogueira oferece-se então como metáfora para o primeiro 
dos lugares: proporciona, mesmo tendo em conta a sua efemeridade, um lugar reconhecível, 
distinto, na paisagem genérica; passa a ser um marco no território. A relação da população 
nómada de Vitrúvio com a paisagem não era estática; “contudo, lugares recorrentes e 
paisagens geom  orfolicamente distintas ajudam à orientação. Quer seja intencionalmente ou 
acidentalmente, estes grupos sociais deixavam traços nas paisagens em diferentes períodos de 
tempo, e fazendo-o estabeleciam diferentes relações com eles. Deixava de ser uma paisagem 
genérica.”20 A arquitectura ‘nasce’ não apenas como resposta a uma procura de abrigo, que se 
alimenta pelas matérias-primas da natureza, mas como a procura constante de organizar (o) 
espaço de modo a que possamos viver numa relação harmoniosa com a natureza, e não contra 
ela. “A reflexão e o projecto antecipam-se a um modo de vida que é um modo de ser ou que é, 

14 Ibidem

15 ERSKINE, Ralph, “At the heart of the matter is life”, entrevista de Ralph Erskine por Clelia Tuscano, 1991, in Team 10 1953-81 
in search of a Utopia of the present, editado por Max Risselada e Dirk van den Heuvel, Rotterdam : NAi Publishers, 2005, p. 324

16 CERTEAU, Michel de, op. cit.

17 VAN EYCK, Aldo, citado por ERSKINE, Ralph, op.cit.

18 AZARA, Pedro, Cuando los arquitectos eran dioses, Barcelona : Fundación Arquia, 2015, pp. 37-38

19 Ibidem.

20 BRNIC, Ivica, op. cit.
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Outra habitação. Estudos. Lina Bo Bardi.

     “O que os homens conquistaram no decorrer dos tempos foi o progresso, a civilização 
sobreviveu ameaçada. 
     A civilização é a Realidade Natural sempre presente, a atenção, o respeito aos 
mínimos detalhes naturais - e nesse sentido, é primordial - do homem. É Frank Lloyd 
Wright descobrindo uma pequena margarida. É Nervi observando as nervuras das 
apidistrias, potente sugerimento pelas suas superfícies ‘autoportantes’ nervuradas. 
     O que o ocidente tem feito, rigorosamente, até hoje, é rigorosamente separar 
o Progresso da Civilização, o que não acontece no Oriente. O Japão guarda 
ferozmente sua civilização profundamente ligada à observação respeitosa da Natureza, 
paralelamente ao ‘progresso’. A visão de um Japão norte-americanizado é a visão de um 
observador superficial ou de um apressado executivo. 
     Quem atravessa as Américas rumo ao Extremo Oriente sento nos grandes horizontes, 
na calma da Natureza (aparente: é terra de terramotos), que a opção do Progresso do 
Ocidente não é necessariamente a única, outras opções poderiam ter sido feitas com os 
mesmos resultados. A opção escolhida pelo Ocidente deu resultados potentes, mas o 
custo é enorme. A América do Norte é América, e, num certo sentido, não é Ocidente, 
chegou tarde demais. Apesar dos esforços que querem demonstrar o contrário, um dia o 
povo da América do Norte envidará para o seu verdadeiro caminho. 
     Eram estas as ideias que nos guiaram em fins de ‘50 e nos anos ‘60. Nesse sentido, foi 
nosso esforço, nosso caminho.”

Lina Bo Bardi, ‘Progresso e Civilização’
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talvez, a única maneira de ser e estar no mundo, já que apenas podemos estar num lugar que 
nos aceite, que nos acolha.”21 “A origem da arquitectura não está na caverna ou na mítica ‘Casa 
de Adão no Paraíso’ ”,22 ou na nossa procura pelos recursos da natureza, para nos apropriarmos 
deles em nossa vantagem; “(...) antes de transformar o esteio em coluna, a cobertura em 
tímpano, antes de pôr pedra sobre pedra, o homem pôs a pedra sobre a terra para reconhecer o 
lugar no universo desconhecido, para medi-lo e modificá-lo.”23

Por isto, “onde se encontra o homem, em qualquer momento e em qualquer lugar, 
existem a Arquitectura e o Urbanismo. Fenómeno necessário, inerente à própria natureza 
do homem, prolongamento indispensável da sua vida, manifestação da sua existência; desta 
universalidade – a variedade, a infinidade dos aspectos, a pluralidade das realizações.”24 Este 
entendimento afasta-se da noção que o nascimento da arquitectura surgiu de uma necessidade 
- de construção de abrigo. Não é, portanto, tanto uma questão de afastamento, de protecção, 
de divisão entre Homem e Natureza, entre o que é cultura e o que é selvagem. Em vez de 
criar dois opostos, a arquitectura tenta criar pontes entre a natureza e o ser humano. “Entre a 
arquitectura e o ‘espaço-floresta’ existente procura-se uma equação moral, uma mistura justa.”25

21 AZARA, Pedro, pp. 15-16.

22 GREGOTTI, Vitorio, em Casabella, citado por MENDES, Manuel, “terra quanto a vejas, casa quanto baste”, in Só nós e a 
Santa Tecla, Porto : Dafne Editora, 2008, p. 101

23 GREGOTTI, Vitorio, op. cit.

24 TÁVORA, Fernando, “Arquitectura e Urbanismo. A lição das constantes”, para Lusíada, Revista Ilustrada de Cultura, vol.1, 
n.º 2, Novembro 1952, in Teoria Geral da Organização do Espaço. Arquitectura e Urbanismo. A lição das constantes, edição de Manuel 
Mendes, Porto : FAUP Publicações, 1993, p. 3

25 TAVARES, Gonçalo M. Tavares, “Arquitectura, Natureza e Amor”, in Opúsculo 14, eds. André Tavares e João Rosmaninho, 
Porto: Dafne Editora, 2008, p. 9, in http://dafne.pt/conteudos/livros/arquitectura-natureza-e-amor/opusculo_14.pdf (consutado a 15 
Agosto de 2016) 
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