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Resumo

Palavras chave: Arquitetura, Política, Neoliberalismo, Dispositivo, Profanação, 
Projeto, Uso, Comum. 
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Esta dissertação surge como uma oportunidade de aproximação a algo que se 
possa reconhecer como uma condição de atuação política em arquitetura. Aqui, 
dá-se notícia do informar, do detalhar, do construir de um projeto de arquitetura 
próprio que nasce da vontade de descobrir a sua pertinência pública. No entanto, 
perante uma disciplina que se encontra capturada na sua condição enquanto 
profissão liberal, esse exercício só parece possível através de um projeto de 
resistência. 

O trabalho divide-se em dois momentos distintos: num primeiro procura-se 
detalhar o estado atual da disciplina e da realidade onde atua, para que num 
segundo momento se possa estudar a possibilidade de um projeto de resistência 
em arquitetura enquanto tentativa de estabelecer uma alternativa.

No primeiro momento - por uma cartografia do presente - identificam-se as 
principais tendências de uma arquitetura contemporânea que apontam para 
um movimento de incorporação das premissas do modelo social, económico e 
político neoliberal na disciplina. Modelo este que parece estar implicado naquilo 
que se pode considerar a tragédia generalizada de todas as esferas particulares que 
compõem o comum.

No segundo momento - para um projeto de resistência em arquitetura - procura-
se detalhar a pertinência e a possibilidade de realizar esse projeto de resistência, 
através do conceito de dispositivo e de profanação de Giorgio Agamben. Através 
do dispositivo procura-se reconhecer que na arquitetura não está só em causa 
a produção de forma, mas sim a reprodução de estruturas de poder. Através 
da profanação procura-se lançar a hipótese de uma definição de projeto que 
não é apenas subjugação ou dominação, mas que dá espaço e reconhece uma 
possibilidade de emancipação aos seus sujeitos: tanto do arquiteto em relação 
às estruturas de produção de arquitetura; como dos utilizadores em relação aos 
espaços que habitam, através do uso. Por fim, procura-se detalhar e confrontar 
seis projetos de arquitetura que ajudam a problematizar este projeto de resistência 
em construção. Estes projetos, na medida em que procuram a organização 
dos meios disponíveis para alcançar fins disruptivos, podem ser considerados 
verdadeiras estratégias de profanação. Da participação ao ascetismo, passando 
pelo atrito, inacabamento e fracasso, partiu-se das estratégias onde essa intenção 
emancipatória é mais evidente, até aquelas em que é menos clara, mas também por 
isso mais interessante.
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Abstract

Key words: Architecture, Politics, Neoliberalism, Apparatus, Profanation, Design, 
Use, Common 
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This thesis comes up as an opportunity of outlining something that could be 
described as a condition for political action in architecture. Here, the construction, 
the detailing and consolidation of a personal architectural project that is born 
from the will to discover its public relevance is reported. However, in the face of a 
discipline that is captured in its condition as a liberal profession, this exercise only 
seems possible through a project of resistance. 

The work is divided into two distinct parts: the first one seeks to detail the current 
state of the discipline and the reality in which it operates, so that in the second one 
the possibility of a project of resistance in architecture can be studied as an attempt 
to establish an alternative.

In the first part – for a cartography of the present - we identify the main trends 
of contemporary architecture that point to an incorporation of the premises of 
a neoliberal social, economic and political model into the discipline. This model 
seems to be implicated in what could be considered the generalized tragedy of all 
particular spheres that make up the commons.

In the second part - towards a project of resistance in architecture - we seek to 
detail the relevance and the possibility of carrying out this project of resistance 
through the concepts of apparatus and profanation in Giorgio Agamben. Through 
the apparatus it is sought to recognize that architecture is not only about the 
production of form, but also about the reproduction of power structures. Through 
profanation, it is sought to put out the hypothesis of an idea of project that is not 
only subjugation or domination, but that gives space and recognizes a possibility 
of emancipation to its subjects: both of the architect in relation to the structures 
of architectural production; and of the users in relation to the spaces they inhabit, 
through use. Finally, it seeks to detail and confront six architectural projects 
that help to problematize this project of resistance. These projects, to the extent 
that they seek to organize the available means to achieve disruptive ends, can be 
considered real profanatory strategies. From participation to asceticism, passing 
through friction, incompleteness and failure, we started from strategies where this 
emancipatory intention is more evident, to those where it is less clear, but also 
more interesting.
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Falemos de casas, do sagaz exercício de um poder
tão firme e silencioso como só houve
no tempo mais antigo.1 

1 HELDER, Herberto - Colher na boca. In Poemas Completos, p.9.
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A. Por uma 
cartografia do 

presente

Para poder estabelecer uma alternativa, é primeiro necessário definir o padrão contra 
a qual ela será estabelecida.2
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A (para poder estabelecer)2

Vivemos tempos inquietantes. Tempos em que, segundo a visão crítica de alguns 
pensadores contemporâneos3, se celebra, simultaneamente, a chegada do fim da 
história, do fim da política, do fim da ideologia, onde nos defrontamos com a 
iminência de uma série de desafios à escala global que ameaçam a continuidade 
da sociedade como a conhecemos num futuro próximo. Problemas políticos, 
económicos e sociais, mas principalmente uma incapacidade coletiva de os 
considerar. Ao espírito voluntarista que perante esta realidade pergunta o que pode 
fazer para ajudar, a resposta é assustadoramente curta: nada.

Isto é, pelo menos enquanto procurarmos essa resposta sozinhos. 

Encontro nesta inquietação o estímulo necessário para o cultivo de um pessimismo 
organizado4 que funcione enquanto motor de crítica capaz de pôr em causa o 
estado atual das coisas. Uma operação indispensável para a tarefa que temos em 
mãos – a urgência de “mudanças rápidas, profundas e sem precedentes em todos 
os aspetos da sociedade.”5 

A urgência dessas mudanças decorre tanto pela escala e disseminação dos 
problemas que enfrentamos, que diluem e espalham as responsabilidades 
individuais de tal forma que não nos reconhecemos como parte deles, como 
pela inépcia dos sujeitos individualizados desta sociedade, que trocaram a sua 
capacidade de participar politicamente enquanto cidadãos pelo conforto alienante 
da sua condição contemporânea enquanto consumidores passivos. 

Na verdade, a celebração do fim das utopias só significou a adoção de outra 
ainda maior: a celebração da “democracia liberal capitalista global” enquanto 
a derradeira utopia que iria pôr fim a todas as utopias.6 No entanto, os 
acontecimentos das últimas décadas permitem-nos afirmar que, ao contrário 

2 NISHAT, Awan; SCHNEIDER, Tatjana; TILL, Jeremy - Spatial agency: other ways of doing architecture, p.25.
3 Desde Slavoj Zizek, Alain Badiou, Noam Chomsky, etc.
4 “Talvez o primeiro passo para pensar tudo isto [as alternativas ao refúgio na profissão ou na academia] 
seja seguir um velho repto de Walter Benjamin: sair de um certo «otimismo irresponsável e diletante», uma 
otimismo sem consciência que hoje parece ter contaminado todas as instituições e lugares de discussão, 
produção e formação da arquitetura, e, então, partir para uma «organização do pessimismo». Um «pessimismo 
ativo, ‘organizado’, prático» que possa interpretar criticamente as condições atuais da prática e do saber da 
arquitetura, para além de toda a ceitação conformista ou de todo o pessimismo ilimitado e empreendedor. Um 
pessimismo não como sentimento contemplativo ou resignação fatalista, mas como forma «de impedir, por 
todos os meios possíveis, a chegada do pior».” BISMARCK, Pedro Levi - Arquitectura e pessimismo, p.12.
5 UNITED NATIONS - Climate Reports [Em linha].
6 LAHIJI, Nadir - Introduction: the critical project and the post-political suspension of politics. In 
Architecture against the post-political: Essays in reclaiming the critical project, p.1.
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do que Francis Fukuyama defendia,7 não é o capitalismo global que precisa da 
democracia para sobreviver, nós é que precisamos dela para lhe resistir.8

A arquitetura, o seu discurso e a sua prática, não está nem alheia nem imune a 
estas transformações sociais, políticas e económicas. Na verdade, a sua história 
recente parece corresponder à aceitação, adaptação ou incorporação dessas 
mesmas transformações. Hoje temos uma disciplina acantonada na sua posição 
confortável enquanto profissão liberal, mas que “no seu discurso e prática, longe 
de ser apenas uma vítima, está ativamente envolvida nas maquinações do poder 
neoliberal.”9

Para ser capaz de montar um projeto de resistência sobre uma qualquer realidade 
é necessário primeiro caracterizá-la com alguma propriedade. Assim sendo, este 
capítulo corresponde a uma tentativa de cartografar a circunstância sobre a qual 
este projeto se monta, dividindo-se em três momentos distintos: 

1) Um primeiro - tragédia do comum -  onde, mais do que detalhar 
exaustivamente os problemas, interessa uma caracterização da natureza 
destes desafios que enfrentamos hoje coletivamente. 

2) Um segundo - neoliberalismo - onde se caracteriza este modelo social, 
económico e político, e se estuda a hipótese deste ser, simultaneamente, 
responsável por causar e impedir a abordagem aos problemas do comum. 

3) Um último - arquitetura e neoliberalismo - onde identificamos algumas 
tendências (profissionalização, ativismo e mitificação) que apontam 
para a incorporação das premissas desse modelo na disciplina. Com 
esta caraterização procura-se estudar as implicações que esta ideia de 
arquitetura poderá ter no aprofundamento da tragédia do comum e, assim, 
defender a necessidade de lhe oferecer resistência a partir do interior da 
disciplina.

7 Em referência ao argumento principal do seu livro “O fim da história e o Último Homem” publicado em 
1992, onde defende que a generalização a nível planetário da democracia liberal pode indicar que se atingiu o 
último patamar da evolução sociocultural da humanidade, e que se encontrou o derradeiro regime político. 
8 LAZZARATO, Maurizzio - O império da dívida. Comunicação apresentada na edição do ano de 2018 do 
Fórum do Futuro.
9 SPENCER, Douglas - The architecture of managerialism: OMA, CCTV, and the post-political. In 
Architecture against the post-political: Essays in reclaiming the critical project, p.153.
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1. Tragédia do comum

O capitalismo globalizado, que estabeleceu uma sólida aliança com algumas 
das políticas públicas seguidas por boa parte das instituições democráticas, 
desvendou atualmente uma série de disfuncionamentos que se estão a 
revelar devastadores para o tecido social e para a sustentabilidade ecológica 
das atividades humanas.10

Em vez do proclamado fim da história, estamos, de facto, a testemunhar o 
movimento incessante e fútil desta máquina que, numa espécie de paródia 
colossal da oikonomia teológica, assumiu o legado da máquina de governo 
providencial do mundo; ainda que, em vez de redimir o mundo, esta 
máquina (fiel à vocação escatológica original da providência) nos esteja a 
levar à catástrofe.11

01 Fotografia aérea de um incêndio na Amazónia em 1989.
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A (o capitalismo globalizado)10e B (em vez do proclamado fim da história)11

Os desafios que enfrentamos hoje enquanto sociedade podem ser descritos 
genericamente como uma delapidação generalizada das dimensões da realidade 
que partilhamos em sociedade, ou melhor, das dimensões da realidade que nos 
são comuns. Tanto as dimensões materiais (“o ar, a água, os frutos da terra e todo 
o espólio da natureza”12) como imateriais (“conhecimentos, linguagens, códigos, 
informação, sentimentos [affects], e por aí adiante”13) deste comum estão a ser alvo 
de processos de exploração e privatização que o põem em causa enquanto tal. No 
entanto, a sua ruína não é uma inevitabilidade constitutiva, mas sim o resultado da 
incorporação de um conjunto de princípios na sua gestão. 

Tragédia do comum (tragedy of the commons) refere-se a uma experiência 
hipotética desenvolvida em 1833 pelo matemático inglês William Foster Lloyd 
como refutação da “teoria da mão invisível” de Adam Smith na gestão de recursos 
comuns. Segundo esta teoria, “indivíduos em busca apenas de ganho próprio são 
como que guiados por uma mão invisível para promover o interesse público,”14 
no entanto, percebemos aqui que esta aproximação semântica entre a “liberdade 
de uso”15 e a “busca de ganho próprio”16 é precisamente a operação que está a 
condenar os “terrenos comuns [...] à sua ruína.”17 A experiência desenvolve-se da 
seguinte maneira:

Imaginemos um pasto aberto a todos. É expectável que cada pastor tente 
manter o maior número possível de cabeças de gado no pasto comum. Tal 
expectativa pode-se manter durante séculos com um grau de satisfação 
razoável desde que guerras tribais, caça furtiva ou doença mantenham os 
números, quer de homens, quer de animais, bem abaixo da capacidade 
máxima do solo. Eventualmente, o dia derradeiro chegará, isto é, o dia em 
que o desejo de longa data de estabilidade social se torna uma realidade. 
Nesse momento esta lógica inerente à gestão do comum enfrentará uma 
tragédia sem precedentes [without remorse].

10 SILVA, Rodrigo - Apresentação (elegia do comum). In República por vir: arte, política e pensamento para o 
século XXI, p.35.
11 AGAMBEN, Giorgio - What is an apparatus? And other essays, p.23-24.
12 HARDT, Michael; NEGRI, Antonio - Commonwealth, p.viii.
13 Ibidem.
14 SMITH, Adam apud. HARDIN, Garret - The Tragedy of the Commons. In Science [Em linha], p.1244.
15 HARDIN, Garret - The Tragedy of the Commons. Science [Em linha], p.1245.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
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Como um ser racional, cada pastor procura a maximização dos seus 
ganhos. Explícita ou implicitamente, mais ou menos conscientemente, ele 
pergunta-se, «Qual a conveniência para mim de adicionar mais um animal 
ao meu rebanho?» Esta conveniência tem uma componente negativa e uma 
positiva.

1) A componente positiva é a utilidade do acréscimo de um animal. Como o 
pastor recebe todos os lucros da venda do animal, a conveniência positiva é 
de +1.

2) A componente negativa é a utilidade do sobre-pastoreio causado pela 
aquisição de mais um animal. Como, no entanto, os efeitos do sobre-
pastoreio são divididos por todos os pastores, a conveniência negativa é 
apenas uma fração de -1.

Adicionando as componentes parciais de conveniência, o pastor racional 
conclui que o único plano de ação inteligente é a aquisição de mais um 
animal para o seu rebanho. E outro; e outro…18

Esta experiência evidencia aquilo que hoje no discurso corrente parece não 
surgir como uma evidência: o postulado tautológico de que indivíduos a agir 
em função dos seus interesses, servem apenas os seus próprios interesses e não 
os do comum. Existe um conflito permanente entre as ações dos indivíduos e os 
interesses do comum que está na origem da tragédia do comum. Um movimento 
de sobreposição dos interesses privados ao domínio público, que resulta num 
processo de privatização dos ganhos e socialização dos custos, onde todos perdem 
menos os mais responsáveis, isto é, aqueles que se aproveitam, que exploram e que 
privatizam.

Já em 1989, Félix Guattari evidenciava que para além dos impactos ambientais 
mais evidentes, o aprofundamento do capitalismo global também estava a produzir 
efeitos negativos sobre as esferas sociais e mentais. Para ele, essa desorientação leva 
a que “tanto indivíduos como governos”19 “apresent[em] uma total incapacidade de 
perceber as completas implicações dos problemas”20 que enfrentam,  
reduzindo-se, por um lado, a abordagens “completamente tecnocráticas”21 ou, 

18 HARDIN, Garret - The Tragedy of the Commons. Science [Em linha], p.1244.
19 GUATTARI, Félix - The Three Ecologies, p.41 
20 Idem, p.27
21 Idem, p.28
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por outro, à “incompreensão e passividade fatalista”.22 Nesse sentido, podemos 
dizer que nos encontramos estruturalmente incapazes de colocar os problemas do 
comum.

Os problemas do comum pertencem a uma categoria de problemas que Garret 
Hardin denomina por “problemas sem solução técnica”. Num artigo homónimo à 
experiência mental de William Foster Lloyd - “Tragédia do comum” (tragedy of the 
commons) -, Hardin define problema sem solução técnica como aquele que “mais do 
que simples mudanças nas técnicas das ciências naturais, [requer] alterações nos 
valores humanos ou ideias de moralidade.”23 Falamos, por isso, de problemas que 
necessitam de soluções políticas ou sociais: soluções que nos pedem “para fazer as 
coisas de maneira diferente,”24 encarando o problema “dentro de um conjunto mais 
alargado de dinâmicas.”25 Isto é, considerar os problemas dentro do seu contexto 
político, económico e social mais alargado, procurando nele novas formulações do 
problema. 

Contudo, atualmente procuramos solucionar “os problemas que nos afetam num 
dado momento sem prescindir de nenhum dos privilégios que esse quadro nos 
concede,”26 fazêmo-lo tratando os sintomas em vez das causas. Alguns autores 
não consideram esta incapacidade acidental: para eles, a própria organização 
de sociedade que está a provocar estes problemas é também responsável 
pelo enfraquecimento sistemático da nossa capacidade de lhes responder 
adequadamente. Noam Chomsky considera que essa delapidação da esfera política, 
mais do que um simples efeito secundário do funcionamento do capitalismo, é, na 
verdade, um dos objetivos principais da sua transformação, por via daquilo que 
alguns autores designam por neoliberalismo. 

22 GUATTARI, Félix - The Three Ecologies, p.41
23 HARDIN, Garret - The Tragedy of the Commons. Science [Em linha], p.1243.
24 TILL, Jeremy - Scarcity contra Austerity: designers need to know the difference [Em linha].
25 Ibidem.
26 HARDIN, Garret. Op. cit. [Em linha], p.1243.
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2. Neoliberalismo

Os valores centrais da civilização estão em perigo. [...] Até a posse mais 
preciosa do homem ocidental, a liberdade de pensamento e de expressão, 
se vê ameaçada por doutrinas que, reclamando o privilégio da tolerância 
quando nas mãos de uma minoria, procuram apenas estabelecer uma 
posição de poder através da qual possam suprimir e obliterar todos os 
pontos de vista que não o seu próprio.
O grupo [Sociedade Mont Pelerin] defende que estes desenvolvimentos 
foram promovidos pelo crescimento de uma visão da história que nega 
todos os padrões morais absolutos e pelo crescimento de teorias que 
questionam a conveniência do Estado de Direito. Defende ainda que 
[estes desenvolvimentos] foram fomentados por um declínio da crença na 
propriedade privada e no mercado competitivo; uma vez que sem o poder 
difuso da iniciativa privada associada a estas instituições, é difícil imaginar 
uma sociedade na qual a liberdade possa ser efetivamente preservada.27

02 Fotografia aérea do encontro da favela Paraisopolis com condomínios privados em Morumbi, São Paulo.
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A ()27

Se entendemos que a tragédia do comum é causada pela aceitação generalizada da 
teoria da mão invisível na gestão do comum e que é composta por problemas sem 
solução técnica (solucionáveis apenas através de ação política), então podemos 
dizer que é na extensão da lógica do mercado a todas as esferas da sociedade (e por 
conseguinte na destruição dos laços de solidariedade e capacidade de associação, 
cooperação e participação política provocadas pelos programas neoliberais) que 
reside a nossa incapacidade de lhe dar resposta. Neste sentido, podemos definir a 
tragédia do comum como a ruína a que o comum parece estar condenado enquanto 
for gerido no quadro do neoliberalismo.

Numa entrevista realizada para a Rádio Opensource, intitulada “O Neoliberalismo 
está a destruir a nossa democracia,” Noam Chomsky tenta explicar sucintamente 
os principais mecanismos de atuação e efeitos sociais do neoliberalismo:

Se nos perguntarmos em que consiste a nossa época, o seu princípio 
fundamental é o enfraquecimento dos mecanismos de solidariedade social, 
de suporte mútuo e o envolvimento popular na determinação das políticas. 
Não lhe damos esse nome. Chamamos-lhe liberdade, mas liberdade significa 
subordinação às decisões do poder privado incontestável concentrado 
[concentrated unaccountable private power]. [...] As instituições do governo 
e outros tipos de associações que podiam permitir a participação popular 
na tomada de decisões são sistematicamente enfraquecidas. Margaret 
Thatcher tornou-o bastante claro no seu aforismo «não existe sociedade 
apenas indivíduos.» Na verdade, inconscientemente sem dúvida, [Thatcher] 
parafraseou [Karl] Marx que, na sua condenação da repressão em França, 
afirmou que a sociedade se estava a tornar num saco de batatas: apenas 
indivíduos, uma massa amorfa não consegue agir em conjunto. Para 
Marx tratava-se de uma reprovação, para Thatcher era um ideal. Isto é o 
neoliberalismo.28

Nesta entrevista, Noam Chomsky afirma que os programas neoliberais surgem 
como reação de uma elite económica aos movimentos de contestação social 

27 Excerto da declaração fundacional [founding statement] da Sociedade Mont Pelerin (nomeada segundo o 
spa suíço onde este grupo de notáveis intelectuais neoliberais se reuniu pela primeira vez em 1947). HARVEY, 
David – A brief history of neoliberalismo, p.20.
28 LYDON, Christopher - Noam Chomsky: Neoliberalism is destroying our democracy. In The Nation [Em 
linha].
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da década de 1960. Estes movimentos políticos eram considerados como a 
manifestação social de uma excessiva preparação para a ação política, isto é, tanto 
uma sobrecarga “de participantes [como] de reivindicações,”29 que estavam a pôr 
em causa a confiança no sistema económico e a estabilidade do sistema político. 
A manifestação pública destes “interesses especiais”30 tornou-se problemática, na 
medida em que a crítica ao sistema que ela encerrava, até então protagonizada 
por uma minoria que era marginalizada por ser considerada radical, estava a 
abandonar as franjas e a ganhar simpatizantes nos “elementos mais respeitáveis da 
sociedade”31: “dos campus das universidades, dos púlpitos, da comunicação social, 
dos periódicos intelectuais e literários, das artes e das ciências e dos políticos.”32

A principal operação do neoliberalismo é a implementação de uma certa 
“moderação em democracia”,33 numa tentativa de proteger os interesses 
corporativos das reivindicações sociais. Este movimento de subordinação do 
interesse público aos interesses privados é realizado, fundamentalmente, através 
de duas operações particulares: um ataque aos laços de solidariedade social (que 
pretende transformar sujeitos políticos em indivíduos atomizados capturados 
nos seus próprios ciclos de ascensão social); e a privatização e evacuação de 
tudo aquilo que é gerido em função do interesse público para que passe a ser 
realizado em função do interesse privado. Na verdade, como afirma David 
Harvey, “o processo de neoliberalização foi desde o início um projeto para 
alcançar a restauração do poder de classe,”34 “um projeto político para restabelecer 
as condições para a acumulação de capital e para restaurar o poder das elites 
económicas.”35 Trata-se de um movimento de transferência do poder decisório 
do estado para as “instituições privadas incontestáveis”36 onde as decisões 
são tomadas por peritos. Ou seja, uma transferência do poder de decisão das 
instituições políticas para as económicas, dos cargos eleitos para os nomeados, do 

29 CROZIER, Michel; HUNTINGTON, Samuel P.; WATANUKI, Joji - The crisis of democracy, p.12.
30 Expressão utilizada para desconsiderar as reivindicações daqueles que até então não tinham lugar na 
política (minorias, jovens, idosos, agricultores, trabalhadores, mulheres, etc.)
31 POWELL, Lewis F. - Memorando confidencial: Attack on american free enterprise system. [Em linha], p.2. 
32 Ibidem. 
33 “Houve muita discussão entre as elites sobre o perigo do excesso de democracia e a necessidade daquilo a 
que se chamava «moderação» em democracia, para a spessoas se tornarem mais passivas e mais apáticas, para 
que não perturbem demadiado as coisas, e isso é o que os programas neoliberais fazem.” LYDON, Christopher 
- Noam Chomsky: Neoliberalism is destroying our democracy. In The Nation [Em linha].
34 HARVEY, David - A brief history of Neoliberalism, p.16.
35 Idem, p.19.
36 LYDON, Christopher. Op. cit. [Em linha].
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trabalho para o capital, dos cidadãos para os especialistas.

Em “The architecture of managerialism”, Douglas Spencer lembra que Michel 
Foucault considerava que “o neoliberalismo americano é um modelo económico-
político que envolve a generalização da forma económica do mercado […] por 
toda a sociedade incluindo todo o sistema social que normalmente não era 
realizado através ou ditado pelas trocas monetárias.”37 Para o arquiteto, “no 
neoliberalismo, o governo não atua sobre o mercado, mas o mercado, a sua forma 
e lógica, agora aplicável à sociedade em geral, transforma-se ele próprio numa 
forma de governo, um dispositivo ambiental que procura produzir as mentalidades 
e as disposições propícias à sua operação continuada.”38

37 SPENCER, Douglas - The architecture of managerialism: OMA, CCTV, and the post-political, p.153.
38 Ibidem.
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3. Arquitetura e Neoliberalismo

Há uma tendência daquilo que se apresenta como pós modernismo que 
é importante indagar de perto: trata-se da adaptação de grande parte 
daqueles que se apresentam como escritores [e poderíamos acrescentar 
os arquitetos] às condições institucionais dominantes e ao mercado, o que 
significa que não produzem senão simples objetos de consumo, ao nível de 
qualquer outro artigo de supermercado.39

03 Centro Heydar Aliyev em Azerbeijão, Zaha Hadid Architects, 2012.
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A (Há uma tendência)39

Se entendemos que o neoliberalismo é a forma de governo responsável pelo 
agravamento da tragédia do comum, e se a arquitetura incorpora na sua prática e 
discurso os seus preceitos e propósitos, podemos considerar que esta é também 
um agente ativo dessa destruição. Mas de que forma e que consequências tem essa 
incorporação na disciplina?

Els Leclreq mostra como, num relatório efetuado pelo Urban Task Force40 em 
1999, se recomendava “a utilização da arquitetura icónica e do espaço público 
de qualidade […] como ferramentas de marketing para atrair as empresas e os 
investidores interessados.”41 As recomendações deste relatório tornam visíveis 
determinadas expectativas sobre a atuação pública da disciplina no quadro do 
neoliberalismo, desde recomendações sobre a sua atuação na construção do espaço 
público, até ao seu papel na requalificação das cidades. Neste quadro torna-se claro 
que da arquitetura não era mais esperada a capacidade de pensar e problematizar 
o espaço e as relações por ele determinado, muito pelo contrário, ela aparece agora 
reduzida a uma operação de marketing, onde o seu principal papel em sociedade é 
valorizar os investimentos imobiliários especulativos com a qualidade estética e o 
capital cultural elevado associado ao seu gesto.

No neoliberalismo, a arquitetura torna-se principalmente “um gerador de valor 
económico e um meio para aumentar o consumo.”42 A valorização económica 
do espaço intervencionado passa a ser entendida como o papel que a arquitetura 
desempenha em sociedade, tornando difícil entender a sua importância ou a sua 
capacidade de ação fora daquilo que se possa considerar a atuação do mercado 
imobiliário. A qualidade estética, material e espacial, assim como a erudição 
cultural reconhecidas à produção arquitetónica contemporânea são, também, as 
características mais valorizadas como chamarizes do poder económico de que 
depende o desenvolvimento da cidade na era neoliberal.

39 LOPES, Silvina Rodrigues - Literatura como experiência. In Literatura, Defesa do Atrito, p.17.
40 Um relatório efetuado por um grupo de trabalho liderado pelo arquiteto Richard Rogers e criado pelo 
Departamento do ambiente, transporte e regiões do Governo do Reino Unido com o objetivo de estudar 
possíveis direções das políticas públicas de incentivo ao investimento privado na renovação dos centro 
urbanos abandonados no Reino Unido.
41 LECLERQ, Els - Privatisation of the Production of Public Space. In Delft: A+BE | Architecture And The 
Built Environment [Em linha], p.37.
42 Idem, p.39.
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Nesta secção detalham-se algumas das tendências mais fortes da incorporação 
deste modelo económico-político no seio da disciplina da arquitetura:

1) Em primeiro lugar, temos um movimento de profissionalização da 
disciplina, que resulta no encapsulamento total do arquiteto na sua figura 
única enquanto profissional liberal, e cuja única hipótese de atuação 
pública é através do mercado imobiliário. 

2) Em segundo lugar, temos a manifestação de um voluntarismo ativista 
que, reconhecendo a sua incapacidade de operar politicamente dentro 
dos atos próprios da disciplina, procura fora deles resolver as questões 
ignoradas pela atividade profissional. 

3) Por último, temos um processo de mitificação da arquitetura e de 
instrumentalização do seu capital cultural, enquanto tentativa de defender 
a exclusividade da prática da arquitetura por arquitetos e como “promessa 
redentora”43 dos arquitetos capturados na gestão quotidiana do negócio 
da arquitetura.

43 TILL, Jeremy - Scarcity contra Austerity: designers need to know the difference [Em linha].
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a) Profissionalização 

O cerne da questão é que a credibilidade desapareceu quando a arquitetura 
moderna escolheu o mesmo público que a arquitetura-académica ou que 
a arquitetura-negócio; isto é, quando ocupou a posição elitista ao lado do 
cliente em vez de ao lado do utilizador.44

Confinados “à categoria de técnico de organização logística/funcional de 
programas ou de esteta da paisagem e do objeto,”45 os arquitetos não reconhecem 
as consequências sociais e políticas da sua atuação em sociedade. Por isso fecham-
se dentro da profissão fingindo, como escreve Pier Vittorio Aureli, “que o seu papel 
na sociedade se resume à resposta pragmática aos pedidos dos seus clientes.”46

Na verdade, podemos dizer que a ação do arquiteto se resume ao que Giancarlo 
de Carlo caracteriza como “estudo e aplicação de tecnologia construtiva.”47 No 
desempenho dos seus atos próprios profissionais, “ele encontra dignidade e 
remuneração, enquanto não se preocup[ar] com as motivações ou consequências 
[da sua atividade]: isto é, enquanto [...] não relacion[ar] a sua atividade com 
uma condição política mais generalizada.”48 Aqueles que se revêem nesta ideia 
de arquitetura acreditam, tal como Robert Venturi, que “o poder em declínio do 
arquiteto e a sua crescente incapacidade de dar forma ao ambiente construído 
como um todo possa talvez ser revertida através de um estreitamento das suas 
preocupações e de uma concentração no seu próprio trabalho.”49 Isto é, acreditam 
que a arquitetura se resume à sua prática profissional, a um mero exercício 
burocrático de organização espacial em nome deles.

No neoliberalismo, “a arquitetura foi direcionada para o campo da especialização, 
onde só os problemas do «como» são importantes, porque os problemas do 

44 CARLO, Giancarlo de - Architecture’s Public. In Architecture and participation, p.8. 
45 BISMARCK, Pedro Levi - Arquitectura e pessimismo, p.9.
46 AURELI, Pier Vittorio - Introduction. In City as a project, p.15.
47 CARLO, Giancarlo de. Op. cit. p.5.
48 Ibidem.
49 VENTURI, Robert apud. AURELI, Pier Vittorio - Introduction. In City as a project, p.15
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«porquê» são considerados como resolvidos de uma vez por todas.”50 Neste 
sentido, podemos dizer que um dos traços determinantes desta conceção 
profissionalizante da arquitetura é a sua condição enquanto “arquitetura sem 
projeto.”51 Isto é, enquanto disciplina que trocou a capacidade de colocar perguntas 
e de questionar os enquadramentos sobre os quais atua (os problemas do 
“porquê”), pela capacidade de dar respostas pragmáticas e de resolver problemas 
objetivos colocados por outros (os problemas do “como”). Esta degeneração é 
especialmente trágica, uma vez que o traço mais caraterístico da disciplina é 
precisamente a disponibilidade para o projeto, a disponibilidade para fazer “as 
coisas [...] de outra forma”,52 acreditando que “as coisas podem ser alteradas e que 
são alteráveis.”53

Para Douglas Spencer, mais do que uma renúncia, esta arquitetura “parece 
[mesmo] despreocupada e até ativamente hostil à alteração do enquadramento 
sociopolítico existente que determina como as coisas funcionam.”54 Como exemplo 
claro desta atitude temos algumas intervenções públicas de Patrick Schumacher, 
atual diretor de Zaha Hadid Architects. Douglas Spencer afirma que Schumacher, 
“em tempos um proponente do potencial progressivo de trabalhar dentro e através 
das possibilidades abertas pelos modelos organizacionais contemporâneos,” 
renunciou recentemente a tais ambições. Agora, para Schumacher a adaptação da 
arquitetura à ordem social existente deve ser absoluta, argumentando que “não é a 
função da arquitetura na sociedade promover ou incorporar ativamente programas 
políticos que não estejam já a prosperar na esfera pública.”55 Numa intervenção 
no World architecture festival em Berlim, Schumacher partilhou a sua visão de 
uma cidade desregulada e privatizada onde tudo que fora outrora de gestão ou 
propriedade pública, desde habitação, passando pelos parques ou mesmo as ruas, 
seria privatizado e deixado à “administração infalível do mercado.”56

50 CARLO, Giancarlo de - Architecture’s Public. In Architecture and participation, p.8.
51 “Talvez estejamos perante uma arquitetura sem projeto. Porque projeto implicaria, desde logo, uma relação 
permanente de crítica e crise, relações de instrução, com o seu desdobramento, com as condições em que 
opera e se posiciona.” BISMARCK, Pedro Levi - Arquitectura e pessimismo, p.2.
52 BRENNER, Neil - Neoliberalisation. In Real estates: life without debt, p.22.
53 Ibidem.
54 SPENCER, Douglas - The architecture of managerialism: OMA, CCTV, and the post-political, p.152-153.
55 Idem, p.152.
56 HARPER, Phineas - It’s Time to stop listening to Patrick Schumacher. In Dezeen [Em linha].
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b) Ativismo

A desigualdade já invadiu o seu modo de produção. Consequentemente, 
pode-se tornar realista dizer que há duas arquiteturas: uma para os pobres 
e uma para os outros, como era evidente no Chile do final do século XIX, 
onde a cidade para os civilizados (oligarquia) era diferenciada da cidade 
para os bárbaros (os pobres da cidade).57

Em “Architecture of Managerialism,” Douglas Spencer afirma que, perante a 
perceção de não conseguir atuar politicamente dentro do que reconhece serem 
os seus atos próprios, a disciplina divide-se em dois grandes grupos. De um 
lado, temos os que, reconhecendo essa incapacidade, defendem um recuo para 
dentro das suas competências mais objetivas: são aqueles que definimos na secção 
anterior: os defensores da arquitetura enquanto “exercício puramente privado.”58 
Do outro lado temos os que, partindo da mesma aceitação completa da hegemonia 
neoliberal, procuram responder aos sintomas dos problemas objetivos ignorados 
pela prática profissional por falta de rentabilidade económica ou por incapacidade 
do estado social: são os partidários de uma prática ativista da arquitetura. 

Enquanto atividade profissional, a arquitetura rejeitou a responsabilidade pelas 
consequências sociais da sua operação, cabendo aos espíritos mais voluntaristas 
a tentativa de dar resposta às situações de carência que se apresentam como 
urgentes. Isto, sem alguma vez questionar ou colocar em causa o próprio sistema 
em que se inserem e que as provoca. Como Pier Vittorio Aureli descreve, os 
ativistas entendem “a sua posição como sendo emancipada da tarefa tradicional da 
arquitetura – o desenho de edifícios – e dedicam-se à missão de abordar de forma 
“pragmática e positivista”59 as questões urgentes que se encontram “para além 
da arquitetura.”60 No entanto, por muito bem intencionada que esta abordagem 
seja, quando a vontade de agir não é acompanhada por uma reflexão sobre o 

57 BOANO, Camilo - Half happy architecture. [Em linha], p. 64. 
58 BISMARCK, Pedro Levi - O empreendedor como arquitecto. In Punkto [Em linha].
59 ADAMS, Ross Exo - To fill the earth: architecture in a spaceless universe. In Architecture against the post-
political: Essays in reclaiming the critical project, p. 183.
60 AURELI, Pier Vittorio - Introduction. In City as a project, p.15
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enquadramento mais alargado dos problemas a resolver, ela acaba por expurgar 
completamente a arquitetura dessa responsabilidade e contribui para que tudo 
permaneça exatamente como está. 

Esta arquitetura, que muitas vezes se apelida abusivamente de social ou 
participativa, está muito distante deste compromisso. Ross Exo Adams considera 
que, ao “renunciar os problemas verdadeiramente políticos por aqueles que são 
diretamente técnicos, sociais ou económicos”61, os defensores deste modo de 
atuação estão, “não só a impossibilitar o pensamento genuinamente radical,”62 
como também ativamente a “reforçar políticas altamente conservadoras”63 que 
estão na origem dos problemas que procuram resolver: “ao concentrar-se nos 
problemas do «como» [e desconsiderando os problemas do “porquê”], eles caíram 
nas mãos da estrutura de poder”64 e “esqueceram-se das razões mais importantes 
do seu compromisso social.”65

A arquitetura de Alejandro Aravena parece ser um exemplo paradigmático de 
uma destas práticas de arquitetura que, apesar de se apresentar com ambições 
emancipatórias, está, na verdade, a contribuir para uma inscrição ainda mais 
profunda dos seus utilizadores no sistema socioeconómico cujos problemas 
se propõe a resolver. Os seus projetos de habitação social para o Chile, cujos 
princípios estão reunidos no projeto para a Vila Monroy, são um exemplo claro 
dessa contradição.

Para Camillo Boano, a questão da habitação em Aravena é colocada, acima de 
tudo, como uma “estratégia económica.”66 Nesse sentido, a casa tem de ser um bom 
ativo financeiro67 e é em função dessa ideia que surge a sua estratégia de construir 
apenas “meias casas.” Dando como adquirido que só dispõe de 10.000$ por família 
e que cada família necessita de 80m2 de área útil para viver confortavelmente, 
a proposta de Aravena resume-se a uma reorganização das prioridades na 

61 ADAMS, Ross Exo - To fill the earth: architecture in a spaceless universe. In Architecture against the post-
political: Essays in reclaiming the critical project, p. 183
62 Ibidem.
63 Ibidem.
64 CARLO, Giancarlo de - Architecture’s Public. In Architecture and participation, p.8.
65 Ibidem.
66 BOANO, Camilo - Half happy architecture. [Em linha], p.59-60.
67 “O lucro, não a qualidade, é o objetivo do neoliberalismo, razão pela qual a maneira como Aravena 
desenvolve habitação social é perfeita: meias casas obtidas com financiamento público para ativar os ciclos 
de acumulação de capital e urbanizar o território para os próximos e mais rentáveis desenvolvimentos 
imobiliários.” Idem, p.62.
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construção da casa: uma transferência de parte do investimento na qualidade 
construtiva para a integração urbana. Construindo apenas a metade da casa 
que o habitante teria mais dificuldade em construir sozinho, consegue adquirir 
um terreno com melhor localização e com potencial especulativo. Dessa forma, 
institucionaliza o ímpeto autoconstrutivo dos “menos privilegiados”68 e inclui-
os “no sistema bancário, proporcion[ando] o acesso à propriedade imobiliária e 
promov[endo] o empreendedorismo de pequena escala.”69 Operando dentro e para 
a estrutura económico-política do neoliberalismo, produz edifícios que procuram 
vincular completamente o habitante ao sistema responsável pela situação de 
carência que procuram resolver. Ou seja, resolve os problemas do como, sem olhar 
para os problemas do porquê.

É neste sentido que a profissionalização e o ativismo são duas faces da mesma 
ideia de arquitetura, uma que “parece ter deixado cair em esquecimento o 
poder do projeto enquanto ato verdadeiramente político que altera o próprio 
enquadramento que determina como as coisas funcionam.”70 O positivismo de uns 
parece ser o escape moralizador ao cinismo de outros, mas são ambos resultado da 
assunção da mesma incapacidade. Isto é, só por ambos partilharem a ideia de que 
a arquitetura não é capaz de atuar politicamente, é que uns conseguem seguir o seu 
caminho de consciência tranquila e que outros procuram alcançá-la fora dos seus 
enquadramentos mais tradicionais.

68 BOANO, Camilo - Half happy architecture. [Em linha], p.63.
69 Ibidem.
70 SPENCER, Douglas - The architecture of managerialism: OMA, CCTV, and the post-political, p.152.
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c) Mitificação

Hoje, a crítica-mediação cedeu quase por completo lugar aos desígnios de 
mercado, que de um modo geral comanda as transformações do gosto. Nessa 
medida, tende a prescindir de argumentação e apresenta-se como exercício 
de uma autoridade.71

A arquitetura, liberalizada, privatizada e vulnerável às flutuações do mercado, 
refugiou-se num processo de mitificação do seu gesto, como reação e como 
tentativa de escapar a essa violenta realidade imposta pelas “construções políticas 
neoliberais.”72

Tanto na exaltação das obras de arquitetura de excepção e dos seus autores 
nos meios de divulgação de arquitetura, como na transformação dos espaços 
de conferência em arquitetura em espetáculos de massas vocacionados para o 
deslumbre de profissionais e estudantes - os arquitetos encontram a “promessa 
redentora”73 de um “propósito mais elevado”74 numa disciplina afastada da sua 
condição de atuação política e rendida à “gestão quotidiana da arquitetura como 
negócio.”75

A apresentação pública de Sou Fujimoto sobre a sua obra apresenta-se como 
um caso paradigmático deste tipo de operações. Na sua apresentação, entre 
imagens de propostas para concursos, projetos construídos, em construção e por 
construir, o arquiteto japonês procurou montar uma narrativa em volta da sua 
obra onde celebrava uma ideia naturalista de cidade-floresta para onde projetava 
os seus edifícios-árvores. Nesta, Sou Fujimoto mostra-nos a sua aproximação a 
uma definição idílica de natureza, como tentativa de, simultaneamente, legitimar 
e despolitizar a sua ação de intervenção sobre a cidade. Na verdade, toda essa 
narrativa era irrelevante para a condução do seu projeto de arquitetura. Para além 

71 LOPES, Silvina Rodrigues - Literatura como experiência. In Literatura, Defesa do Atrito, p.42.
72 TILL, Jeremy - Scarcity contra Austerity: designers need to know the difference [Em linha].
73 Ibidem.
74 Ibidem.
75 Ibidem.
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da justificação de alguns projetos de linhas mais curvas como “orgânicos,” o seu 
entendimento naturalista da cidade só parece ser utilizado por pudor de assumir 
claramente algo que, na verdade, está tacitamente aceite entre os membros da 
comunidade arquitetónica: que a sua atividade em sociedade está reduzida à 
produção de valor económico no âmbito do mercado imobiliário.

Nestes espaços de divulgação, não há lugar para uma discussão da obra que 
“decorra [dos lugares] da racionalidade.”76 Neles, a sua validação parece decorrer 
necessariamente dos lugares de autoridade - os “lugares de saber (poder).”77 A 
discussão da qualidade arquitetónica da obra propriamente dita não interessa, 
interessa apenas a enunciação da sua proveniência: tanto o sucesso económico 
como o reconhecimento internacional do seu autor. Aqui, utilizando uma 
expressão de Silvina Rodrigues Lopes, estamos perante uma arquitetura que 
participa ativamente numa definição de cultura enquanto “cimento social,”78 
isto é, enquanto instrumento de segregação, e de hierarquização dos saberes em 
sociedade. Distingue quem conhece de quem não conhece e quem sabe de quem 
não sabe, quando podia ser precisamente o “lugar de encontro e resistências”79 
onde tudo isto se interceta e se supera.

Mas esse recuo para a esfera dos bens culturais deixa de fora o seu público. 
Envolvendo o seu trabalho “com um certo valor cultural”80 e classificando-o como 
“produto cultural de excepção,”81 os arquitetos neoliberais procuram distinguir a 
sua atividade das demais atividades económicas e classificar os restantes indivíduos 
como estranhos à disciplina e, por isso sem legitimidade para participar nas 
operações de transformação dos espaços que habitam.

Para Johnathan Hill, os edifícios fazem parte “da estrutura de dominação”82 
e funcionam como “ferramentas ideológicas do sistema social e político que 
representam.”83 Como tal, e na medida em que se apresentam como “produtos 
culturais elevados,”84 funcionam também como ferramentas de exclusão dos seus 

76 LOPES, Silvina Rodrigues - Defesa do atrito. In Literatura, Defesa do Atrito, p.155.
77 Ibidem.
78 Idem, p.190-191.
79 Ibidem.
80 HILL, Johnathan - An other architect. In Occupying Architecture, p.137.
81 BISMARCK, Pedro Levi - Exercício de arquitectura. [Em linha].
82 HILL, Johnathan. Op. cit. p.139. 
83 Ibidem.
84 Idem, p.137.
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utilizadores dessas estruturas de poder. O “processo de mitificação da arquitetura 
[...] faz com que o sistema político e social, mas sobretudo o cultural, apareça 
como impenetrável,”85 e define “a identidade do utilizador como um estranho 
perante as «estruturas de poder dominantes» de onde os indivíduos e muitos 
grupos sociais são excluídos.”86 

Utilizando um exemplo próximo, geográfica e temporalmente, fixemo-nos na 
discussão pública que ocorreu em volta da Lei nº 25/2018, que tinha como objetivo 
repor a possibilidade dos engenheiros matriculados em quatro estabelecimentos 
de ensino superior até 1987/88 poderem assinar projetos de arquitetura. A maneira 
como a exclusividade da prática da arquitetura por arquitetos foi defendida pelas 
mais altas figuras da arquitetura nacional mostra como o seu discurso se encontra 
capturado nesta lógica mitificadora e elitista. 

Nos vários palcos onde esta discussão tomou lugar, a defesa pública da 
exclusividade da prática da arquitetura por arquitetos cingiu-se à evocação 
da “internacionalmente reconhecida qualidade arquitetónica dos arquitetos 
portugueses.” Estas qualidades reconhecidas, mas nunca explicitadas, são, também 
para os arquitetos que as evocam, tão misteriosas quanto para o espectador-leigo 
a que lhes assiste.87 A evocação das questões de “essencialidade profunda”88 e dos 
“mistérios divinos”89 a que o sacerdote-arquiteto se dedica, apenas contribui para 
alimentar a incompreensão e o distanciamento do público em relação aos espaços 
que habita: tanto da reflexão sobre eles como da sua transformação. 

Neste sentido, podemos dizer que o discurso mitificador procura, 
simultaneamente, elevar, redimir e excluir. Eleva a arquitetura e os seus produtos 
ao resultado da atividade de génios. Redime a disciplina de uma prática reduzida 
a atividade profissional. Exclui o seu público de uma relação direta com os seus 
espaços.

85 HILL, Johnathan - An other architect. In Occupying Architecture, p.139.
86 Ibidem.
87 A sua ascensão [rise] ainda é motivo de estudo. Atente-se no surgimento de projetos de investigação sobre 
“Arquitetura portuguesa” como o (EU)ropa Rise of Portuguese Architecture. 
88 BISMARCK, Pedro Levi - Precisões sobre um estado da arquitectura. In Punkto. [Em linha].
89 BISMARCK, Pedro Levi - O empreendedor como arquitecto. In Punkto. [Em linha].
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B. Para um 
projeto  

de resistência em 
arquitetura

A «salvaguarda da liberdade», exigindo a atenção ao singular, implica um 
enfraquecimento dos processos globalizantes, uma debilitação dos modelos e ideais de 
universalização, a qual só pode decorrer de uma força do pensamento capaz de, pela 
potência da interrupção, «abrir espaços vazios no manto liso da cultura» e impedi-la 
de ser inteiramente dominada pelo emaranhado das trocas sociais.90
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A(a salvaguarda da liberdade)90

No capítulo anterior procurou-se estudar o processo de extenção da lógica 
do mercado a todas as esferas da sociedade, numa tentativa de detalhar a sua 
implicação tanto na produção de uma ideia de arquitetura como na produção de 
uma tragédia. Vimos como a aceitação generalizada da teoria da mão invisível na 
gestão do comum e a transferência do poder decisório dos lugares públicos para 
os lugares técnicos e especializados constituem os modos de atuação particulares 
deste quadro económico-político que se apresenta, simultaneamente, como 
causador e incapacitador de resposta à tragédia do comum.

Procurou-se também estabelecer como, ao incorporar os preceitos e propósitos 
do neoliberalismo na sua prática e discurso, a arquitetura contemporânea se 
apresenta, paradoxalmente, como vítima e “cúmplice” dessa catástrofe. Quer 
através de um movimento de profissionalização da disciplina que afasta para o 
ativismo o tratamento sintomático dos problemas de resolução não rentável, quer 
através de um processo de mitificação do seu gesto que exclui os utilizadores da 
transformação dos espaços que habitam, a arquitetura passou a ser um agente 
ativo no aprofundamento desta tragédia. Reduzindo-se à “resposta pragmática 
aos pedidos dos seus clientes”91 e a uma operação de valorização económica do 
espaço intervencionado, a arquitetura renuncia à sua vocação transformadora e 
eminentemente emancipatória.

Neste sentido, só o exercício de resistência contra a extensão da lógica do mercado 
a todas as esferas da sociedade e a restituição dos laços de solidariedade social, 
capacidade de associação, cooperação e participação política das populações serão 
capazes de fazer frente à ruína generalizada a que todas as esferas particulares que 
compõem o comum estão hoje condenadas no quadro do neoliberalismo. 

Acredito que a arquitetura pode desempenhar um papel nesta defesa do comum, 
uma vez que, até na sua manifestação mais simples, enquanto construção de 
edifícios, é um gesto político, isto é, implica a articulação e manifestação de uma 
determinada ideia de comum em sociedade. Segundo Pier Vittorio Aureli, “se 
a essência da ação política é a tentativa de projetar uma forma de coexistência 
entre indivíduos, pode ser dito que a forma arquitetónica [...] – através do 
estabelecimento de padrões, do enquadramento e da representação do espaço da 

90 LOPES, Silvina Rodrigues - Literatura como experiência. In Literatura, Defesa do Atrito, p.8.
91 AURELI, Pier Vittorio - Introduction. In City as a project, p.15.
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coexistência – implica inevitavelmente uma visão política.”92 Nesse sentido, isto 
é, na sua capacidade de dar forma física a uma determinada ideia de comum, 
a arquitetura tem para Giancarlo de Carlo uma vantagem incalculável sobre as 
outras atividades. Para Giancarlo, a arquitetura “produz imagens concretas de 
como o ambiente físico poderia ser se a estrutura da sociedade fosse diferente. 
Por outras palavras, permite a introdução [wedging] de factos experienciáveis 
e fisicamente percetíveis dentro das reduzidas margens de escolha (ou dentro 
das feridas abertas pelas contradições) da estrutura como ela existe hoje,”93 
características que a tornam um campo privilegiado para o exercício de resistência 
e para a produção de alternativas.

Perante este potencial lança-se a hipótese de um projeto de resistência em 
arquitetura que procure pôr em causa o seu papel social e político no quadro do 
neoliberalismo. Para tal, recorre-se a dois conceitos chave da teorização do poder 
desenvolvidos por Giorgio Agambem - dispositivo e profanação - por abrirem 
linhas fundamentais para o detalhe dos termos desse projeto. Os problemas sem 
solução técnica necessitam que se entenda o “objeto dentro de um conjunto mais 
alargado e complexo de dinâmicas”94 e “pedem-nos para [perante esse cenário] 
fazer as coisas de uma maneira diferente.”95  Estas parecem ser as possibilidades 
que o dispositivo e que a profanação abrem, respetivamente. 

Se, na arquitetura neoliberal, a abordagem aos problemas sem solução técnica 
se concentra, paradoxalmente, “na produção técnica do ambiente construído e, 
por isso no edifício como um objeto”,96 então é na capacidade “de se concentrar 
naquilo que vem antes ou depois do objeto”97 que o enquadramento da produção 
da arquitetura enquanto dispositivo se torna relevante. Ele permite considerar os 
edifícios, as formas arquitetónicas, não como meros exercícios de geometria, mas 
como elementos constituintes de um sistema social mais alargado que encerra 
e que reproduz determinados códigos de relação entre indivíduos, entre os 
indivíduos e o seu espaço ou entre os indivíduos e o seu corpo.  Entender assim a 
forma arquitetónica permite-nos abrir novas possibilidades de atuação através da 

92 AURELI, Pier Vittorio - City as a project, p.10. 
93 CARLO, Giancarlo de - Architecture’s Public. In Architecture and participation, p.14.
94 TILL, Jeremy - Scarcity contra Austerity: designers need to know the difference [Em linha].
95 Ibidem.
96 Ibidem.
97 Ibidem.
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profanação dos dispositivos que produz e onde está inserida. Abre a possibilidade 
de, “enquanto sugere soluções, procurar novas abordagens”98 “capaz[es] de 
considerar as raízes dos problemas.”99 Para que tal se torne possível é preciso que 
o arquiteto seja capaz de projeto, que acredite que a realidade é alterável e que lhe 
arrisque novas configurações através da produção de forma. Como materialização 
de um vislumbre sobre uma nova realidade, o espaço tem a capacidade para 
mobilizar os seus utilizadores a agir sobre ela através do uso, isto é, a continuar 
a sua construção para além do projeto. No entanto, por muito que o projeto 
“procure modificar alguns constrangimentos, flexibilizá-los, ou mesmo quebrá-los, 
[...] nenhum desses projetos pode, simplesmente, pela sua natureza, assegurar que 
as pessoas sejam automaticamente livres.”100 

Assim, com o objetivo de detalhar a pertinência e estabelecer a urgência do 
reconhecimento da atuação política da arquitetura em sociedade, este capítulo 
desenvolve-se em três momentos diferentes:

1) Um primeiro momento onde, através do estudo do conceito de 
dispositivo, se procura reconhecer que o poder também se exerce através 
dos objetos e que, como tal, nos edifícios não está só em causa a produção 
de formas puras ou geometrias abstratas, mas também a reprodução 
de relações de poder. O dispositivo arquitetónico é, assim, o termo que 
torna visível o conjunto de regras, protocolos, e estratégias de poder e de 
subjetivação que se espacializam na sociedade através da arquitetura. 

2) Um segundo momento onde se explora a ideia de profanação como 
oportunidade privilegiada para pensar os projetos de resistência. 
Através deste conceito reconhece-se a possibilidade de novas relações 
potencialmente disruptivas com os dispositivos, sejam eles as estruturas 
de produção de arquitetura em que os arquitetos se encontram 
capturados, sejam eles os próprios edifícios que os sujeitos da arquitetura 
habitam. O projeto é o termo através do qual se abre a hipótese de 
pensar a profanação a partir da arquitetura. Através desse gesto, os 
arquitetos procuram abrir possibilidades de profanação dos dispositivos 

98 BOANO, Camilo - Half happy architecture. [Em linha], p.65.
99 Ibidem.
100 FOUCAULT, Michel - Espaço, saber e poder. In Punkto [Em linha].
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arquitetónicos dando espaço à criatividade do utilizador, dando espaço ao 
uso. Isto porque, só privilegiando o papel do uso em sociedade se poderá 
começar a colocar em causa os problemas cartografados no primeiro 
capítulo e abrir condições para confrontar a tragédia do comum. 

3) Um terceiro momento onde se procura problematizar a definição de 
projeto de resistência em construção, através do confronto com várias 
estratégias de produção de arquitetura que, na medida em que procuram 
organizar os meios disponíveis para os fins disruptivos, se apresentam 
como verdadeiras estratégias de profanação.
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1. Dispositivo

Os artefactos são interfaces, permitem formas diferentes de envolvimento 
humano com o mundo, mas permitem igualmente a interação do mundo 
com o humano de maneira diferente.101

04 Rue de Paris, jour de pluie. Pintura de Gustave Caillebotte, 1877.
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A (os artefactos são interfaces)101

O dispositivo é um conceito central para a teorização do poder e das suas 
estruturas que surge no pensamento de Giorgio Agamben como uma tentativa 
de detalhar a relação que se estabelece entre o poder e os indivíduos. Procura 
estudar, entre outras coisas, como se exerce o poder, o que leva a que um sujeito 
se deixe capturar nele e como se reproduz e se dissemina. Trata, sumariamente, 
dos mecanismos que levam os indivíduos a agir de determinadas maneiras em 
detrimento de outras com o mínimo de resistência possível.

Em “What is an apparatus” o filósofo italiano procurou definir o dispositivo como:

(…) literalmente qualquer coisa que de alguma maneira tenha a 
capacidade de capturar, orientar, determinar, intercetar, modelar, controlar, 
ou segurar os gestos, os comportamentos, as opiniões, os discursos dos 
seres vivos. Não só, portanto, prisões, manicómios, panóticos, escolas, 
confessionários, fábricas, disciplinas, medidas jurídicas, e por aí adiante 
(cuja relação com o poder é de certo modo evidente), mas também a caneta, 
a escrita, a literatura, a filosofia, a agricultura, os cigarros, a navegação, os 
computadores, os telemóveis e – porque não – a própria linguagem, que será 
talvez o mais antigo dos dispositivos – no qual, há milhares e milhares de 
anos, um primata inadvertidamente se deixou capturar, provavelmente sem 
se aperceber das consequências que estava prestes a enfrentar.102

Segundo Agamben, o dispositivo diz respeito à capacidade que qualquer criação 
humana (espaços, instituições, objetos, regulamentos, disciplinas, etc.) tem para 
provocar efeitos de poder (capturar, orientar, determinar, etc.) sobre as ações dos 
indivíduos que com ela estabeleçam uma relação. A modelação realizada através 
dele distingue-se do “mero exercício de violência”103 porque no encontro entre o 
indivíduo e o dispositivo “não se dá um simples exercício de dominação, mas sim 
uma configuração mais complexa”104 a que Agamben dá o nome de subjetivação: 
um processo onde, como o nome permite adivinhar, está em causa a produção de 
sujeitos. 

101 COLOMINA, Beatriz; WIGLEY, Mark - Are we human?, p.25.
102 AGAMBEN, Giorgio - What is an apparatus? And other essays, p.14.
103 Idem, p.19.
104 AGAMBEN, Giorgio - Metropolis. In Punkto [Em linha].
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Ao contrário do que a utilização corrente dos termos poderia dar a entender, 
sujeito e indivíduo não são sinónimos. Para o filósofo italiano, “o mesmo 
indivíduo (…) pode ser alvo de múltiplos processos de subjetivação: o utilizador 
de telemóveis, o navegador da internet, o escritor de estórias, o amante de tango, 
a ativista antiglobalização e por aí adiante.”105 Este é para Agamben um ponto 
fundamental, uma vez que “não há dispositivo sem processo de subjetivação 
e que, para que se possa falar de um dispositivo, deve haver um processo de 
subjetivação.”106

Ser sujeito significa duas coisas. Significa, por um lado, a assunção de uma 
identidade que se define na relação com o dispositivo em causa; e, por outro, 
a submissão a um poder externo que se exerce através dessa identidade. Só se 
for verificada esta dupla operação é que o dispositivo pode funcionar como um 
dispositivo de governo, isto é, como um elemento a partir do qual se exerce um 
poder “que atravessa a própria natureza do governado [que] implic[a] por isso a 
sua liberdade.”107

O poder que se exerce desta forma através do dispositivo “não é transcendente, 
mas imanente, a sua característica essencial é que é sempre, na sua manifestação 
específica, um efeito colateral, algo que origina numa «economia» geral que cai 
no particular.”108 Ou seja, a modelação provocada pelo dispositivo nunca aparece 
como uma imposição, mas sim uma cedência voluntária que um indivíduo 
faz à ordem por ele representada. Por detrás da captura de um indivíduo num 
dispositivo está sempre, segundo Agamben, a captura de “um desejo demasiado 
humano de felicidade.”109 Na perseguição desse desejo, o sujeito é levado a 
interiorizar certas regras, certos protocolos que, não fazendo parte das motivações 
iniciais para a sua sujeição, lhe são apresentados como inevitáveis, como efeitos 
colaterais da vida segundo esse dispositivo.

105 AGAMBEN, Giorgio - What is an apparatus? And other essays, p.14.
106 AGAMBEN, Giorgio - Metropolis. In Punkto [Em linha].
107 Ibidem.
108 AGAMBEN, Giorgio - Metropolis. In Punkto [Em linha].
109 AGAMBEN, Giorgio - What is an apparatus? And other essays, p.16-17.



45

Tschumi desafia os projetistas [designers] a considerar a possibilidade de 
que não existem projetos inocentes. A definição e ocupação mais básicas do 
espaço podem ter repercussões ilícitas. «Qualquer relação entre o edifício 
e os seus utilizadores é de violência, porque cada uso significa a intrusão 
de um corpo humano num determinado espaço, a intrusão de uma ordem 
noutra».110

Se consideramos que o dispositivo é o nome que se dá à materialização de uma 
determinada estratégia de poder sob uma forma particular que tenha a capacidade  
de modelar as ações dos indivíduos através de processos de subjetivação, então 
de que maneira podemos afirmar que “a arquitetura não produz apenas formas 
ou espaços entre sujeitos, mas é, ela própria, um dispositivo onde está em causa a 
produção de sujeitos e a reprodução das condições da sua própria existência?”111

As “estruturas arquitetónicas”112 já tinham sido consideradas por Giorgio Agamben 
como dispositivos cuja relação com o poder “é de certo modo evidente.”113 
Podemos mesmo considerar que a arquitetura desempenha um papel central 
na reprodução do poder em sociedade, permitindo a sua vinculação no espaço 
através da produção de forma construída. José Miguel Cortés, por exemplo, 
considera as “estruturas urbanas”114 a “expressão espacial de uma dominação 
institucionalizada,”115 na medida em que “a configuração da cidade”116 num 
determinado momento “express[a] os interesses dos setores sociais dominantes e 
as relações de poder que se estabelecem numa sociedade específica numa época 
concreta.”117

110 COLOMINA, Beatriz; WHIGLEY, Mark - Are we human?, p.188.
111 BISMARCK, Pedro Levi - Arquitectura e pessimismo, p.14.
112 AGAMBEN, Giorgio - What is an apparatus? And other essays, p.14.
113 Ibidem.
114 GARCIA CORTÉS, José Miguel - Políticas del espacio: Arquitectura, género y control social, p.14.
115 Ibidem.
116 Ibidem.
117 Ibidem.

a) Dispositivo arquitetónico
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No entanto, o espaço continua a ser entendido por uma parte significativa da 
sociedade como uma dimensão natural, dada, estabelecida à priori e, por isso 
como um facto consumado a aceitar fora dos limites e alcance da ação política. 
José Miguel Cortés afirma mesmo que “grande parte da população considera 
que o ambiente construído e o seu papel no dia-a-dia não se discute, é dado 
por estabelecido e considerado inquestionável.”118 Em “Olho do poder,” Michel 
Foucault mostrava-se surpreendido pelo facto do espaço ter demorado tanto 
tempo a ser colocado como um “problema histórico-político,”119 afirmando 
inclusivamente que ficou por escrever toda uma história “sobre os espaços, que 
seria também uma história sobre os poderes.”120

Talvez possamos considerar “Architectures de la vie privée: XVIIe a XIXe siècles” de 
Monique Eleb e Anne Debarre como um dos capítulos concluídos dessa “história” 
de que Michel Foucault falava. Nesta obra, as autoras procuram detalhar uma 
relação entre a história da arquitetura e a história das mentalidades, intersetando 
as estruturas familiares dos séculos XVII a XIX com os seus espaços domésticos. 
É um estudo que parte de uma ideia de arquitetura enquanto dispositivo para 
detalhar a relação entre uma determinada organização de sociedade e as formas 
arquitetónicas que a sustentam e reproduzem.

Para Monique Eleb, o dispositivo arquitetónico corresponde à “reunião de 
elementos [arquitetónicos] sob uma forma particular para produzir um efeito 
(sobre comportamentos ou práticas)”121 dos seus utilizadores. No espaço 
doméstico, onde as autoras fixam o seu estudo, o dispositivo identificado 
“propõe um modo de relações interpessoais (homem/mulher, pais/filhos), mas 
também inclui a dimensão económica (espaço de trabalho, espaço de produção) 
e a sociabilidade ampla (espaços de acolhimento, espaços de receção, espaços 
de encenação, etc.).”122 Nesse sentido, o espaço casa pode ser considerado 
“simultaneamente um símbolo e um instrumento de organização”123 e produção 

118 GARCIA CORTÉS, José Miguel - Políticas del espacio: Arquitectura, género y control social, p.32.
119 FOUCAULT, Michel - Eye of power. In Power/knowledge: selected interviews & other writings 1972-1977 
by Michel Foucault, p.149.
120 Ibidem.
121 ELEB, Monique; DEBARRE, Vidal - Architecture de la vie privé: maisons et mentalités: XVIIe-XIXe 
siècles, p.12.
122 Ibidem.
123 PERROT, Michelle - Introduction. In Architecture de la vie privé: maisons et mentalités: XVIIe-XIXe 
siècles, p.6.
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de efeitos sobre práticas e comportamentos, isto porque “ela suporta e incita um 
determinado uso.”124 

Em nenhum outro momento a condição do dispositivo arquitetónico terá sido 
tão visível como nos projetos piloto para a habitação operária do séc. XIX. Nestes 
projetos encontramos uma sobreposição entre projeto sociopolítico e projeto 
arquitetónico, e uma separação clara entre poder-promotor e sujeito-utilizador, 
resultando em projetos de arquitetura onde o ideal de sociedade por trás do espaço 
construído nos surge hoje como explícito e visível e, por isso, facilmente atacável.

Se para as classes sociais mais abastadas, onde promotor e utilizador coincidem, a 
casa corresponde “ao desenvolvimento de um mecanismo capaz de apoiar valores 
consensuais dentro da classe que o habita,”125 no caso da habitação operária, onde 
promotor e utilizador são sujeitos distintos e hierarquicamente relacionados,  
trata-se acima de tudo da “imposição de um modelo,”126 de uma tentativa de moldar 
os sujeitos à sua imagem através da arquitetura. Essa intenção traduziu-se numa 
abordagem estratégica ao problema da habitação. Procurou-se desenhar espaços 
que provocassem efeitos de poder sobre os seus sujeitos. A finalidade desses efeitos 
– da emancipação à dominação, da moralização à pedagogia – dependia da força 
ideológica que movia, quer promotores, quer projetistas. Entre movimentos mais 
reformistas e mais conservadores, podemos dizer que para as classes dominantes o 
objetivo principal era a transformação de uma classe social operária radicalizada, 
considerada amoral e perigosa, em cidadãos dóceis que tomassem as suas práticas, 
organizações e ideias de moralidade como exemplos para si próprios.

Neste sentido, a casa pode ser entendida enquanto elemento essencial assegurador 
de paz social: simultaneamente organizador da vida laboral, através da atribuição 
de um lugar à família operária, e possibilitador da propriedade privada, vinculando 
os elementos mais subversivos ao seu sistema económico e financeiro.127 

124 PERROT, Michelle - Introduction. In Architecture de la vie privé: maisons et mentalités: XVIIe-XIXe 
siècles, p.6.
125 ELEB, Monique; DEBARRE, Vidal - Architecture de la vie privé: maisons et mentalités: XVIIe-XIXe 
siècles, p.137.
126 Ibidem.
127 “A sociedade modelo perfeita seria aquela em que a grande maioria dos seus membros seria proprietário 
das suas próprias casas, teria um amor ao lar, uma escolha entre amigos, o esquecimento de distinções fúteis 
ou insalubres. [...] A casa, para todos, em breve será o pavilhão, cimentando a paz social, da qual o arquiteto 
seria o construtor e o garante. [...] Através da distribuição das peças, da sua posição, das suas dimensões, do 
seu nome, o arquiteto atribui a cada um o seu lugar.” Idem, p.6.
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Apesar de se tratar de um projeto piloto - uma “pequena produção específica 
muito marginal”128 que afeta “uma [igualmente] pequena fração da população 
ativa”129 - o conjunto habitacional modelo para a cidade de Mulhouse 
correspondeu a um momento de constituição de “um conjunto de referências a 
partir das quais podem ser extraídas as soluções que mais tarde são retomadas e 
difundidas na produção de habitação social.”130 Desenvolvido entre 1853 e 1870, 
o projeto previa o alojamento da população operária da cidade de Mulhouse em 
bairros habitacionais de baixa densidade (edifícios de rés do chão mais um com 
quintal privado). Na tipologia estudada, cada unidade unifamiliar agrupava-se 
quatro a quatro num único volume arquitetónico. Apesar de existirem algumas 
diferenças tipológicas e morfológicas entre as várias fases do projeto, todas as casas 
seguem mais ou menos a mesma lógica de organização interior: cozinha e sala 
comum no piso de entrada, dois quartos e instalação sanitária no piso superior, 
sótão e cave. 

O seu projeto de arquitetura, da autoria do arquiteto Émile Muller, foi 
amplamente discutido em longas sessões de debate que se realizaram antes e 
durante a sua construção. Nelas, os membros da associação patronal promotora, 
a Société Mulhousienne des Cités Ouvrières (SOMCO), terão discutido qual a 
melhor conformação espacial para alojar as famílias dos seus operários. Assim, 
neste projeto podemos afirmar que nada foi deixado ao acaso, “cada escolha 
arquitetónica foi teoricamente justificada”131 e teve em vista “a produção de sujeitos 
e a reprodução das suas condições de existência”.132  

Segundo Monique Eleb e Anne Debarre, neste projeto “estão presentes as 
características principais da habitação operária tal como tinham sido descritas 
pelos moralistas”133: uma sala central para fixar o lugar da família; quartos 
separados para pais e filhos, meninos e meninas, para estabelecer um determinado 
padrão de intimidade e de pudor; e um número relativamente grande de 
instalações sanitárias onde se incluem pontos de acesso a água canalizada em 
ambos os pisos e uma retrete interior. A opção por unidades destacadas, por 

128 ELEB, Monique; DEBARRE, Vidal - Architecture de la vie privé: maisons et mentalités: XVIIe-XIXe 
siècles, p.133.
129 Ibidem.
130 Ibidem.
131 Idem, p.143.
132 BISMARCK, Pedro Levi - Arquitectura e pessimismo, p.14.
133 ELEB, Monique; DEBARRE, Vidal. Op. cit. p.155.
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oposição a blocos coletivos é justificada tanto pela resistência que os trabalhadores 
mostravam a ser alojados em casernas, como pela capacidade que essa morfologia 
tinha para isolar cada família no seu espaço e vinculá-la ao sistema financeiro 
através do acesso à propriedade do solo.

O objetivo era “atribuir um território à família operária”134 para em seguida 
“vincular essa família a esse lugar.”135 A lógica de operação era: em primeiro lugar 
“delimitar um território no espaço que permitisse controlar o grupo doméstico 
que o ocupa;”136 de seguida procurar uma conformação dos espaços dentro desse 
território que procurasse “reger as relações entre os membros do grupo;”137 e, 
por fim, “a introdução de equipamentos de conforto e de higiene que permitam 
alcançar e transformar a relação de cada indivíduo com o seu próprio corpo.”138  

Apesar de ser inegável que estes novos espaços habitacionais tenham 
correspondido a uma melhoria material objetiva dos níveis de conforto e higiene 
de uma classe que vivia em condições tão miseráveis como as condições em que 
trabalhava, não é possível desvincular a instrumentalização dessas melhorias ao 
serviço das estratégias de controlo e de moralização que sempre as acompanharam. 
“Uma vontade ou princípio gera um espaço, que depois geraria práticas:”139 este 
é para as autoras o padrão que “caracteriza a maior parte dos discursos sobre 
habitação no séc. XIX.”140 Na ausência de um qualquer processo de interrupção 
deste movimento, tanto as vontades, os espaços por elas criadas ou as práticas 
que deles resultam reproduzir-se-ão incessantemente e mutuamente. As práticas 
provocadas pelo dispositivo arquitetónico irão eventualmente reproduzir 
os espaços que as geraram, mas, nesta segunda iteração, tal ocorrerá sem a 
necessidade de intervenção de uma vontade externa. A dado momento, graças 
a este “movimento incessante e fútil”141 já ninguém saberá das vontades, mas os 
sujeitos e os espaços por ele gerados perdurarão. 

134 ELEB, Monique; DEBARRE, Vidal - Architecture de la vie privé: maisons et mentalités: XVIIe-XIXe 
siècles, p.155.
135 Ibidem.
136  Idem, p.136.
137 Ibidem.
138 Ibidem.
139 Ibidem.
140 Ibidem.
141 AGAMBEN, Giorgio - What is an apparatus? And other essays, p.24.
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05 Habitações operárias de Mulhouse. Conjunto de quatro casas construídas em 1860.
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Esse é o poder intrínseco dos dispositivos arquitetónicos. Por virtude das 
características próprias da relação que estabelecem com os espaços que habitam, 
os indivíduos não se apercebem das relações de poder em que estão implicados. 
Isto é, os indivíduos interiorizam os efeitos de poder, mas não reconhecem que 
esse relacionamento surja do facto de serem habitantes de um determinado espaço. 
É face a este processo de desorientação, que o exercício mais relevante no corpo-
a-corpo com os dispositivos arquitetónicos é o simples processo de tornar a sua 
operação visível enquanto tal.

A consideração da arquitetura como um dispositivo arquitetónico diz respeito, 
principalmente, a um exercício de evidenciação dos efeitos de poder e processos 
de subjetivação que estão em causa num determinado processo de organização 
de espaço. É precisamente o gesto de tornar visível a rede de poder em que um 
determinado edifício se insere, que permite considerar a hipótese de um projeto 
enquanto profanação. 

Neste projeto encontramos um jogo dialético entre “o ato de emancipação e o 
desejo de dominação,”142 onde se procura tornar visíveis os dispositivos de poder 
em que o próprio projeto está inscrito. O projeto cria o dispositivo, mas cria 
também a hipótese da sua profanação, expondo-o enquanto tal. Isto porque só 
quando “as forças em jogo no desenvolvimento da cidade se tornam visíveis”143 é 
que “o projeto arquitetónico deixa de ser apenas um meio para um fim, mas passa 
também a prefigurar a possibilidade de desvincular os meios dos seus pressupostos 
fins, rumo a um projeto alternativo para a cidade.”144

142 AURELI, Pier Vittorio - Introduction. In City as a project, p.16.
143 Ibidem.
144 Ibidem.
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Um dia a humanidade vai brincar com a lei tal como as crianças brincam 
com os objetos em desuso, não para os devolver ao uso canónico, mas para 
os libertar desse uso para sempre.145

2. Profanação

06 Fountaine. Marcel Duchamp, 1917.
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A (um dia a humanidade)145

O termo profanação tem um lugar privilegiado no pensamento filosófico de 
Giorgio Agamben, desempenhando um papel central na relação que os sujeitos 
estabelecem com os seus dispositivos no dia-a-dia. Com ele, Agamben procura 
detalhar as várias estratégias que os sujeitos adotam para escapar à captura por eles 
efetuada, isto é, para “restituir ao uso comum aquilo que foi separado e capturado 
nos dispositivos.”146 O termo profanação chega ao pensamento do filósofo italiano 
através do verbo latino profanare – que significa “contaminar, dessacralizar, 
devolver o objeto sagrado ao uso profano.”147 Qual a relevância, porém, deste 
conceito teológico para a nossa relação com dispositivos seculares? 

Para Agamben, o sagrado e o dispositivo realizam processos análogos de 
separação e de captura. Isto é, o seu funcionamento é suficientemente semelhante 
para podermos utilizar os mecanismos e processos de um para estudar o 
funcionamento do outro. Ambos operam através de um processo de consagração 
ou de sacrifício. Estes termos, retirados do direito romano, referem-se aos rituais 
segundo os quais se dá a “remoção das coisas da esfera da lei humana”148 para 
as integrar na esfera da lei divina. Após a cerimónia, o objeto visado passa a ser 
considerado removido do livre uso dos homens e passa a estar reservado ao uso 
dos deuses. Como Agamben explica, “o sacrifício de um animal torna a sua carne 
propriedade da esfera sagrada,”149 excluindo-a por isso da troca, consumo ou 
qualquer outro uso profano a que o homem a pudesse destinar. 

O poder que sustenta essa separação está dependente de uma articulação precisa 
entre os vários elementos que integram a sua ritualização. Se, segundo Émile 
Benviste, “o sagrado pode ser definido como a unidade consubstancial entre rito 
e mito,”150 entre uma história e a sua reprodução performativa, poderíamos então 
propor uma definição alternativa de dispositivo que o classificasse como uma 
outra “unidade consubstancial” entre uma qualquer criação do homem e uma 
determinada ideia de comum. Desta articulação resulta a captura das criações 
humanas em usos particulares, fechando-as em funções que se prestem úteis à 
promoção de um determinado fim.

145 MURRAY, Alex; WHYTE, Jessica (eds.) - The Agamben Dictionary, p.153.
146 AGAMBEN, Giorgio - What is an apparatus? And other essays, p.23-24.
147 MURRAY, Alex; WHYTE, Jessica (eds.). Op. cit. p.163.
148 AGAMBEN, Giorgio - Profanations, p.73-74.
149 MURRAY, Alex; WHYTE, Jessica (eds.). Op. cit. p.153.
150 AGAMBEN, Giorgio - Profanations, p.75.
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Através da profanação os sujeitos procuram desativar ou neutralizar os vários 
elementos que sustentam o poder do sagrado. O jogo é para Agamben a forma 
privilegiada de profanação. Segundo o filósofo Italiano, “podemos dizer que 
estamos perante o jogo quando apenas metade da operação sagrada é completada, 
traduzindo o mito em palavras ou o rito em ações.”151 No caso do dispositivo isto 
traduz-se na separação de uma coisa da finalidade particular a que se encontrava 
destinada num determinado sistema cultural. Quando uma criança brinca, seja 
imitando um gesto ou reproduzindo um som, ela está descobrir o mundo através 
da sua própria experiência sensorial, ignorando qualquer relação que essas coisas 
pudessem estabelecer com o fim em que se encontravam capturadas,  
atribuindo-lhes, através desse processo disruptivo, novos usos.

Como será fácil perceber, no caso da criança que brinca, o jogo não decorre 
de uma decisão consciente, mas de uma abertura inocente ao mundo. Como 
Agamben refere, o jogo:

[não nasce] da descrença ou indiferença para com o divino […], mas da 
negligência. Isto é, de um comportamento que é livre e distraído (como 
quem diz, liberto da religio das regras) perante as coisas e o seus usos, 
perante as formas de separação e o seu significado. Profanar significa abrir a 
possibilidade de uma forma especial de negligência, que ignora a separação, 
ou melhor, que a põe sob um uso particular.152 

A profanação na criança acontece naturalmente através do uso completamente 
inapropriado dos dispositivos. Isto é, resulta da sua desobediência a um dispositivo 
pelo qual ela ainda não se encontra capturada, sendo por isso imune aos seus 
efeitos de poder. 

Chegada a adulta, essa “criança” já se encontrará capturada num sem número de 
dispositivos, não sendo mais possível simplesmente ignorar a estrutura de poder 
que se manifesta através deles. A subversão que acontece inconscientemente em 
criança terá de resultar de uma operação intencional em adulto. Para que tal seja 
possível, é necessária a criação de uma disposição favorável ao jogo e da abertura 
de espaços de cultivo dos seus gestos. Através do jogo o sujeito oferece resistência 

151 AGAMBEN, Giorgio - Profanations, p.75.
152 Ibidem.
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ao poder exercido através do dispositivo. Por esta razão a libertação do uso não 
se resume a uma simples restituição a um uso natural, nem de uma recuperação 
de um uso não contaminado153 ou mesmo de um “regresso a um uso canónico,”154  
uma vez que ele é uma criação do sujeito. Para que a coisa profanada resista à 
captura por uma outra qualquer estratégia de poder, é preciso que se acredite que 
o novo uso criado é tão verdadeiro e real como a função particular de onde se 
libertou.

É na sua natureza política, intencional e disruptiva que reside o verdadeiro poder 
subversivo da profanação. É através da ação dos sujeitos sobre os dispositivos que 
atuam sobre si e da devolução das coisas por eles capturadas ao uso comum, que os 
sujeitos passivos se transformam em agentes ativos capazes intervir na construção 
e no cuidar, nos seus próprios termos, daquilo que partilhamos, usamos e criamos 
em comum.

153 “A profanação não restitui algo como um uso natural que existia antes de ter sido separado para dentro 
da esfera religiosa, económica ou juridica. Como o exemplo do jogo claramente mostra, esta operação é mais 
astuciosa e complexa que isso e não está limitada à abolição da forma de separação para recuperar um uso não 
contaminado que residira antes ou além dele.” AGAMBEN, Giorgio - Profanations, p.85.
154 MURRAY, Alex; WHYTE, Jessica (eds.) - The Agamben Dictionary, p.153.
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A «divulgação» [“uso oficial da cultura”] […] exige uma atenção 
particular e um combate vigoroso à tendência de ver tudo como um 
espaço homogéneo, liso, portanto, sem vazios ou ruturas, que seria o do 
mecanismo, do automatismo, da não relação. Uma obra literária é aquela 
que, indecidivelmente, trava essa homogeneização da leitura e exige, para 
ser lida, que ela seja travada.155

Qual é, então, o lugar da profanação num projeto de resistência em arquitetura? 
Ora, se entendemos:

1) que a arquitetura produz dispositivos arquitetónicos e que a sua produção está, 
por sua vez, sujeita ao poder de outras estruturas sociais, económicas e políticas 
em que a sua produção se insere e onde atua;

2) que o público da arquitetura é, em última instância, quem a usa e não apenas 
quem a paga, ou quem a desenha;

3) que o objetivo de uma qualquer prática que tenha em vista a emancipação 
dos seus utentes é a produção das circunstâncias e dos sujeitos que levem à sua 
obsolescência, contribuindo eventualmente para o fracasso do seu exercício de 
poder; 

Então, num projeto de resistência em arquitetura, podemos dizer que a profanação 
é a operação que possibilita a concretização do papel da disciplina em sociedade. 
Isto é, se por um lado possibilita o projeto (possibilita a equação de novas 
possibilidades de atuação, por parte dos arquitetos, interferindo nas estruturas que 
condicionam a conceção, produção e receção das suas obras em sociedade); por 
outro lado potencia o uso (permite, por parte dos utilizadores, uma relação com 
os seus dispositivos arquitetónicos alternativa àquela prevista e prescrita por eles). 
Só assim será possível que os indivíduos tomem controlo dos espaços que habitam 

155 LOPES, Silvina Rodrigues - Literatura como experiência. In Literatura, Defesa do Atrito, p.16.

a) Projeto
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e os direcionem segundo os seus próprios interesses, enquanto descobrem, 
desenvolvem e criam em conjunto as suas formas de participação na construção do 
comum.

É no projeto enquanto profanação que reside o potencial transformador da 
arquitetura. A sua essência é a alteração, transformação, interrupção, perturbação 
ou disrupção das condições atuais para que dessa operação surja o novo –  como 
algo distinto da simples novidade.156 Para tal, é indispensável ser capaz de 
interromper o normal funcionamento das estruturas, de estabelecer ligações onde 
elas não existem e de lhes resistir onde existam. É neste sentido que o conceito de 
profanação, tal como se procurou definir no pensamento de Giorgio Agamben, 
enquanto operação de neutralização do poder dos dispositivos, se apresenta como 
a operação central do arquiteto dentro do projeto de resistência em arquitetura.

Por projeto entende-se algo mais do que o simples ato de desenhar, compor ou dar 
forma a um objeto arquitetónico. Algo mais próximo da intenção de “modificar o 
uso que o homem pode dar ao seu ambiente”157 que Andrea Branzi, membro do 
coletivo Archizoom, considerava ser o objetivo da No-stop city. É uma estratégia 
que atua não só sobre as formas, mas também sobre os processos. Tanto sobre os 
espaços como sobre as estruturas. 

Em “Architecture’s public,” Giancarlo de Carlo defende uma ideia de projeto 
enquanto um ato eminentemente interrogativo e problematizador das condições 
objetivas onde atua. Nessa mesma obra, Giancarlo de Carlo procura mostrar 
como os arquitetos do CIAM, ao desconsiderarem essa dimensão do projeto, 
concentrando-se na resposta diligente aos “problemas técnicos” que lhes 
apresentaram, em vez de uma abordagem integral ao problema, acabaram 
simplesmente por se emaranhar na teia de contradições da própria estrutura social, 
política e económica que o gerou.

156 “A distinção entre o novo e a novidade é fundamental para não se cometer a injustiça de remeter também 
o que não é repetição do mesmo para a categoria de novidade. O novo só é pensável como aquilo que não tem 
qualidades e que por isso introduz a relação de infinita estranheza, experimentável perante o não dominável, 
ou domável, algo que resiste à catalogação justamente porque não se deixa fixar”. LOPES, Silvina Rodrigues - 
Literatura como experiência. In Literatura, Defesa do Atrito, p.29.
157 BRANZI, Andrea - Radical notes: The abolition of school. In Casabella, p.10.
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Como escreve Giancarlo de Carlo, no CIAM realizado em Frankfurt, em 1929, 
sobre o tema da habitação mínima (Existenzminimum), os arquitetos procuraram 
abordar o problema de “como responder à grande procura habitacional que 
explodiu depois do final da primeira guerra mundial em todas as cidades do 
mundo.”158 Perante essa formulação simplificada do problema, os arquitetos do 
congresso propuseram como solução a construção em série do maior número de 
unidades habitacionais possíveis propondo, para tal, que as habitações fossem 
realizadas da forma mais barata e compacta possível. Segundo Giancarlo de Carlo:

Os arquitetos do congresso ofereceram uma série de soluções brilhantes, 
competindo entre si para ver quem conseguia reduzir ao mínimo tanto 
os metros quadrados/cúbicos por pessoa, como tudo aquilo que surgisse 
como supérfluo perante o cálculo abstrato do comportamento fisiológico 
essencial.159

Nesse ímpeto de responder pragmaticamente, os arquitetos desconsideraram a 
extensão mais alargada do problema que lhes foi apresentado. Essa dimensão 
decorria diretamente da reorganização do trabalho que o sistema capitalista 
vinha a provocar, manifestando-se socialmente na desterritorialização de “massas 
de camponeses para gerar mão de obra para a indústria sem garantir o seu 
acomodamento na cidade.”160  Não colocando em causa a raiz deste problema, 
esqueceram os interesses da maioria que habita os seus espaços, para responderem 
à minoria que assim o formulou.

Em vez de se perguntarem porque é que essa população se está a deslocar para 
a cidade, procuraram segregá-la em bairros; em vez de perguntar a razão da 
escassez de recursos, procuraram moralizá-la através da depuração formal. Isto 
é, “ao [se] concentrar[em] nos problemas do «como», [os arquitetos] agiram 
em proveito da estrutura de poder, legitimando-a com a produção de respostas 
materiais. Negligenciando os problemas do «porquê», esqueceram-se das razões 
mais importantes do seu compromisso cultural:”161 a necessidade de compatibilizar 
o exercício de poder inerente à produção de forma e o direito reconhecido 
ao habitante de lhe desobedecer, de lhe oferecer resistência. No entanto, o 

158 CARLO, Giancarlo de - Architecture’s Public. In Architecture and participation. p.8.
159 Ibidem.
160 Ibidem.
161 Ibidem.
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enquadramento da ação do arquiteto dentro da lógica da resposta pragmática 
direta e objetiva a um programa contribui exatamente parta o oposto, bloqueando, 
ocultando e dissimulando as decisões políticas implicadas nos dispositivos como 
acontecimentos naturais e inevitáveis 

O projeto necessita de uma relação mais problemática com os dados do problema 
para que se possa abrir à hipótese da profanação. Enquanto tal não é a mera 
resolução de problemas formais ou técnicos, nem é o diálogo com a preexistência 
ou a resolução de um qualquer programa. O projeto é “problematização, crítica e 
crise,”162 é, essencialmente, o conjunto de estratégias através das quais o arquiteto 
procura tornar o dispositivo arquitetónico visível enquanto tal - enquanto nexo 
estabelecido entre forma, poder e desobediência- exibindo-o e tornando-o 
disponível para o uso.163          

Lina Bo Bardi defende uma ideia de projeto de arquitetura que nasce precisamente 
do reconhecimento deste direito do utilizador à resistência, procurando  
potenciá-lo através do dispositivo arquitetónico que cria. Ciente de que 
transformações no espaço produzem efeitos no comportamento dos seus 
utilizadores, no seu projeto, Lina aponta uma instrumentalização do efeito e do 
potencial subjetivador do dispositivo para fins emancipadores, algo que a arquiteta 
considera o “caráter quente da sua arquitetura:”164 “a sua possibilidade de intervir, 
modificar a vida humana e as formas de comunidade, mas num sentido artístico e 
expressivo e não num sentido instrumental, espetacular e manipulativo.”165 

Em 1976 o SESC (Serviço Social do Comércio) entrega a Lina Bo Bardi o projeto 
para um centro de lazer para a sua comunidade em São Paulo. Nas suas primeiras 
visitas ao lote escolhido para a intervenção, a sua atenção foca-se em duas pré-
existências determinantes. Na primeira visita fixa-se nos pavilhões industriais da 
antiga fábrica de tambores Pompeia que pela “beleza da estrutura”, “importância 
arquitetónica” e “originalidade” foram preservados.166 Nas visitas posteriores 

162 BISMARCK, Pedro Levi - Arquitectura e pessimismo, p.2.
163 Esta definição em movimento de projeto e de dispositivo arquitetónico resulta de um conjunto de 
conversas e debates com o orientador que foram animando a perseguição da tese, fundamentais para o 
processo de construção destas ideias.
164 BARDI, Lina Bo apud. SUBIRATS, Eduardo - Arquitetura e poesia. In Cidadela da liberdade: Lina Bo 
Bardi e o SESC Pompeia, p.83.
165 Ibidem.
166 BARDI, Lina Bo - O projeto arquitetónico. In Lina por escrito, p.149.
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14 Auditório do SESC.
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encontrou um “público alegre de crianças, mães, pais e anciãos”167 que já davam 
uso àquele espaço e que a arquiteta achava que “deveriam continuar assim, com 
toda essa alegria.”168 Temos, de um lado, condições materiais específicas que pelo 
seu interesse arquitetónico mereciam ser conservadas e, do outro, vínculos sociais 
estabelecidos entre um espaço e uma comunidade, que pela sua espontaneidade, 
genuinidade e relevância para o seu tecido social se considerou que deviam ser 
preservadas. De um lado uma determinada estrutura espacial e, de outro, um 
conjunto particular de usos nos quais uma comunidade o tinha capturado.

A sua proposição inicial era a “transformação da fábrica num lugar de recreação, 
entendido no duplo sentido que esta palavra encerra – enquanto prazer/lazer 
e enquanto arte/criação.”169 Trata-se da transformação de uma fábrica, “como 
esfera de trabalho alienado e meio de esforço humano da sobrevivência com 
sacrifício, numa «fábrica quente», um lugar onde se dá espaço ao prazer, à beleza, 
ao lúdico.”170 Desde logo os efeitos sociais pretendidos com o projeto são explícitos 
e conduzem o seu operar: “a restauração arquitetónica de uma comunidade 
popular em torno da arte.”171 Nas palavras de Eduardo Subirats: “O SESC Pompeia 
define programaticamente uma arquitetura como espaço de convivência, de 
conhecimento, de criação artística, ligado à vida quotidiana de uma comunidade 
social, étnica e culturalmente diversificada. É o modelo de uma intervenção 
poética sobre a realidade, por mais pontual que possa parecer, através do meio 
arquitetura.”172

A arquiteta afirma que a mais significativa alteração se deu na maneira como 
o espaço era percepcionado pelos seus utilizadores e não propriamente numa 
transformação radical da sua organização material. Isto, porque o projeto é 
acima de tudo um processo intelectual e não apenas forma. Segundo a arquiteta, 
no SESC “ninguém transformou nada.”173 Encontraram “uma fábrica com uma 

167 BARDI, Lina Bo - O projeto arquitetónico. In Lina por escrito, p.148.
168 Ibidem.
169 SUBIRATS, Eduardo - Arquitetura e poesia. In Cidadela da liberdade: Lina Bo Bardi e o SESC Pompeia, 
p.83.
170 “Sociologicamente, a fábrica é um centro de trabalho, de esforços humanos, e uma das coisas mais 
violentas que existem. Eu vejo uma fábrica como algo ardendo, expelindo chamas.” BARDI, Lina Bo apud. 
SUBIRATS, Eduardo. Op cit. p.83.
171 SUBIRATS, Eduardo. Op cit. p.83.
172 Idem, p.85.
173 BARDI, Lina Bo apud. SUBIRATS, Eduardo. Op. cit., p.83.
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estrutura belíssima”174 onde “ninguém mexeu.”175 Para além da construção de duas 
novas torres de betão armado destinadas a espaços desportivos e a vestiários, os 
pavilhões industriais em tijolo e ferro tiveram uma intervenção mínima: “Nós 
colocámos apenas algumas coisinhas: um pouco de água, uma lareira.”176 A 
transformação mais importante foi efetivamente ao nível do que Lina considera a 
“dignificação da posição humana.”177

Esse esforço de dignificação focou-se principalmente em pequenas intervenções, 
onde se condensaram as possibilidades de abertura daqueles espaços a usos 
inesperados ou inapropriados. O “riacho,” as “cadeirinhas de madeira do teatro” e 
a “lareira” são exemplos de alguns dos elementos arquitetónicos onde a arquiteta 
depositou a sua intenção projetual de potenciar e sustentar comportamentos 
profanadores por parte dos seus utilizadores.

As “cadeirinhas de madeira” que Lina utilizou em vez de poltronas almofadadas 
no auditório do SESC, por exemplo, cumpriram um papel determinante na 
problematização do uso daquele espaço. Segundo a arquiteta o desconforto 
mantinha os espectadores atentos e inconformados em relação ao que estavam 
a assistir, enquanto que a utilização de almofadados iria permitir um conforto 
alienante próprio do espectador passivo na sociedade de consumo. Para Lina “a 
cadeirinha de madeira do teatro Pompeia é [a manifestação em forma da intenção 
projetual] de devolver ao teatro a sua capacidade de «distanciar e envolver», e não 
apenas de sentar-se.”178 

As cadeiras de Lina Bo Bardi põem em evidência o uso a que elas estão destinadas. 
Ao negarem a ideia de conforto, não se resumem a criar uma condição de 
desconforto, elas tornam a relação entre o corpo e a cadeira visível. Nessa operação 
tornam evidente, experimentável e experienciável, a violência dessa relação numa 
tentativa de contrariar a furtividade que torna os efeitos de poder tão eficazes.179

174 BARDI, Lina Bo apud. SUBIRATS, Eduardo - Arquitetura e poesia. In Cidadela da liberdade: Lina Bo 
Bardi e o SESC Pompeia, p.83.
175 Ibidem.
176 Ibidem.
177 Ibidem.
178 BARDI, Lina Bo - O projeto arquitetónico. In Lina por escrito, p.152.
179 “Os efeitos ideológicos com maior sucesso são aqueles que não precisam de palavras e que não precisam 
mais do que um silêncio cúmplice.” BOURDIEU, Pierre apud. GARCIA CORTÉS, José Miguel - Políticas del 
espacio. Arquitectura, género y control social, p.32.



66

Neste projeto parece-me evidente a capacidade que as “intenções libertadoras da 
arquiteta,”180 utilizando a fórmula de Michel Foucault, tiveram para mobilizar um 
projeto de arquitetura onde a ação lúdica por parte dos seus utilizadores tomasse 
o lugar central. Se, por um lado, procurou colocar em causa as estruturas que 
atuavam sobre a sua própria prática de arquitetura, por outro lado, procurou 
criar as possibilidades para a sua profanação por parte dos seus utilizadores. 
Isto é, possibilitou colocar em causa os dispositivos arquitetónicos que habitam, 
procurando, através do uso, pô-los a trabalhar em serviço dos seus próprios 
interesses. 

180 FOUCAULT, Michel - Espaço, saber e poder. In Punkto [Em linha].
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Em arquitetura há duas atividades. Em primeiro lugar, as atividades do 
arquiteto e, em segundo lugar, as ações do utilizador. Tanto o arquiteto 
como o utilizador produzem arquitetura. O primeiro através do projeto 
[design], o segundo através do uso [inhabitation].181

Reconquistar o comum não é reconquistar uma certa coisa, mas sim um 
processo constituinte.182

Neste trabalho, o estudo da possibilidade de um projeto de resistência em 
arquitetura nasceu da vontade de perceber qual a capacidade que a disciplina 
tem para enfrentar os problemas associados à tragédia cartografada no primeiro 
capítulo. Através deste estudo, procuramos perceber de que maneira é possível 
exercer resistência a problemas que se encontram para além dos limites 
disciplinares da arquitetura, através dos atos próprios da disciplina. Nesse sentido, 
o projeto, enquanto profanação, assumiu-se como o ato de resistência privilegiado 
do arquiteto. 

No entanto, isolado, o projeto mostra-se insuficiente para alcançar os objetivos 
emancipadores a que se propõe. Noam Chomsky considera que “a única barreira 
contra a ameaça da destruição é um público informado e envolvido, capaz de agir 
em conjunto para desenvolver os meios para confrontar a ameaça e  
responder-lhe.”183 No entanto, este público não é formado por decreto, é preciso 
garantir-lhe os espaços e as oportunidades onde se possa formar. Isto porque, por 
um lado, apesar de determinantes, as “intenções libertadoras”184 do projeto só são 
capazes de trazer mudanças e “produzir efeitos positivos quando [...] coincidam 
com as práticas reais das pessoas no exercício da sua liberdade”185 e, por outro, “a 

181 HILL, Johnathan - An other architect. In Occupying Architecture, p.140.
182 NEGRI, Antoni apud. SILVA, Rodrigo - Apresentação (elegia do comum). In República por vir: arte, 
política e pensamento para o século XXI, p.26.
183 LYDON, Christopher - Noam Chomsky: Neoliberalism is destroying our democracy. In The Nation [Em 
linha].
184 FOUCAULT, Michel - Espaço, saber e poder. In Punkto [Em linha].
185 Ibidem.

b) Uso e comum
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autoridade não pode ser o agente de libertação,”186 uma vez que “o homem não 
pode ser libertado, ele tem de se libertar a si mesmo.”187

É neste sentido que o uso ganha relevância para pensar a possibilidade desse 
projeto de resistência em arquitetura, mesmo que não seja da exclusiva 
responsabilidade dos arquitetos garanti-lo. Ele é, simultaneamente, libertação 
dos sujeitos, enquanto “oportunidade [...] para aprender a usar e [...] a explorar 
[a liberdade],”188 e construção do comum, enquanto “os diferentes exercícios do 
cuidar, do zelo, da vigilância da preocupação, do interesse pelo comum, que é 
preciso fazer existir.”189

Enquanto ato de libertação, o uso pode ser entendido como um ataque desferido 
pelos utilizadores sobre os espaços que habitam. Ele é sempre feito contra, isto é, 
em desobediência a uma determinada estratégia de organização do espaço posta 
em marcha pelos dispositivos arquitetónicos. Podemos observar a divergência 
entre as relações previstas e enquadradas pelos dispositivos arquitetónicos e as 
relações que os sujeitos efetivamente estabelecem com os seus espaços, numa 
observação feita por Giancarlo de Carlo a propósito de uma obra sua em Sesto San 
Giovanni:

Eu sofri toda a violência que eles geraram com o ataque ao edifício para 
o transformar em sua casa. As varandas isoladas do lado sul estavam 
cobertas de roupa lavada a secar e as pessoas estavam todas nas galerias 
de acesso viradas para norte. Elas tinham posto bancos e cadeiras para 
observar e participar no seu próprio espetáculo e no da rua. A própria 
estreiteza das galerias entusiasmava as crianças que faziam corridas de 
bicicletas ao longo da sua extensão (…). Foi aí que percebi quão enganada 
estava a minha abordagem, apesar da sua base racional. A orientação 
importa e também importa a vista sobre a paisagem e a privação de luz: 
mas o que importava mais era a possibilidade de se verem uns aos outros, 
de estarem juntos. É a comunicação que importa mais.190

186 WARD, Colin - Introduction. In Housing: an anarchist approach, p.9.
187 Ibidem.
188 WARD, Colin - Housing and human needs. In Housing: an anarchist approach, p.44.
189 SILVA, Rodrigo - Apresentação (elegia do comum). In República por vir: arte, política e pensamento para 
o século XXI, p.27.
190 CARLO, Giancarlo de apud. WARD, Colin - Housing: an anarchist approach, p.39.
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Este “ataque ao edifício” é o processo através do qual os habitantes, 
simultaneamente, o tornam seu e se descobrem nele. Tornam-no seu, na medida 
em que na sua ação transformam o dispositivo arquitetónico, abrindo-lhe novos 
usos. Descobrem-se nele, na medida em que nessa criação, ao dar forma às suas 
vontades e aos seus desejos, dão forma ao mundo e formam-se a si próprios. 
Através do uso os sujeitos procuram uma posse das coisas que não se esgote na sua 
definição enquanto propriedade, exploração ou consumo. Estes modos de relação, 
preconizados na nossa era neoliberal, implicam uma relação com as coisas que 
supõe o seu esgotamento. No uso, pelo contrário, a interação enriquece tanto o 
utilizador como o objeto usado. 

Esta leitura do uso enquanto ação eminentemente disruptiva e criativa que nasce 
diretamente de um confronto problemático entre a forma de vida de um indivíduo 
e uma estrutura material de um dispositivo, aproxima-se do sentido que Lina Bo 
Bardi atribui ao conceito de arte. 

A arquiteta reclama para si uma definição de arte e cultura próxima à atividade 
humana, às formas de fazer, à habilidade ou técnica. Um saber traduzido em ação, 
em fazer, em relação com as coisas. Para Lina, o significado convencional das 
palavras cultura e arte está capturado por uma “conceção mercantil e burguesa 
que as esvaziou de sentido comunitário”191 e, por essa razão estas palavras “estão 
proibidas nos [seus] ateliers.”192

Para a arquiteta, “arte” é a expressão, comunicação e articulação da forma de vida 
de cada um de uma forma dignificadora.193 E “cultura” é o projeto político, artístico 
e social, tudo ao mesmo tempo, que encerra a possibilidade de existir em conjunto 
e, nesse sentido é convívio e não a “obrigação de ir a um museu.”194 Finalmente, 
encontra no termo “civilização” o recetáculo para uma “conceção de arte e de 
cultura como indissoluvelmente ligados à comunidade e às formas de vida.”195  

191 SUBIRATS, Eduardo - Arquitetura e poesia. In Cidadela da liberdade: Lina Bo Bardi e o SESC Pompeia. 
p.84.
192 Idem, p.83.
193 “Arte sim, também conhecimento, exposições e comunicações, concertos de música experimental. Mas 
não num sentido museográfico. A ideia elementar de Lina foi criar um espaço onde qualquer um, criança, 
estudante ou carpinteiro, tivesse ocasião de expressar a sua forma de vida, de a comunicar e articular  num 
contexto dignificador.” Ibidem.
194 Idem, p. 84.
195 Ibidem.
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Ora, se arte é manifestação digna de uma forma de vida, cultura é o projeto 
político artístico e social que encerra a possibilidade de viver em comunidade 
e civilização é o lugar onde essa ideia de arte e de cultura se voltam a associar a 
uma ideia de comunidade e às suas formas de vida; então o uso, simultaneamente, 
gesto político e artístico, gesto de construção individual e gesto de participação 
na construção coletiva, é expressão artística, participação cultural e gesto de 
conformação de civilização. 

É precisamente desta ideia de uso, enquanto relação problemática e dissidente 
estabelecida pelos sujeitos com o seu entorno, de que depende a construção do 
comum. Isto porque o comum vive de uma indefinição permanente, de uma 
necessidade de ver a sua organização permanentemente perturbada, interrompida 
ou posta em causa pelos sujeitos que nela participam.

Para Rodrigo Silva, o comum circula entre o “pacto ou aliança em torno do que 
nos é comum”196 e aquilo que resiste e se insurge contra todas as tentativas de 
o fechar. Isto porque ele é o espaço coletivo montado no entre-nós, “num entre 
ilocalizado, de um «nós» indeterminado, cuja essência é não ter forma dada, razão 
pela qual é preciso estar constantemente a arriscá-la, a inventá-la e a construí-la.”197

Podemos dizer, por isso, que a sua característica mais determinante não é a 
forma que adquire num determinado momento, mas sim o processo constitutivo 
que o mantém vivo. Para Rodrigo Silva a arte corresponde aos “diferentes 
exercícios do cuidar, do zelo, da vigilância, da preocupação, do interesse pelo 
comum, que é preciso fazer existir.”198 Para o autor, “a arte [é] aquilo que se abre 
a formas desconhecidas, dando forma a esse desconhecido, sob uma forma que é 
constitutivamente interrogativa, enigmática, indecifrável, tangente e precária.”199 

Como tal, é o sujeito-artista, capaz de abrir a formas desconhecidas, que 
permite que o comum continue a ser construído. A construção do comum 
depende assim desta capacidade dos sujeitos “intervir[em] e agir[em] sobre os 
processos de subjetivação, justamente para atingir o ponto que eu chamaria de 

196 SILVA, Rodrigo - Apresentação (elegia do comum). In República por vir: arte, política e pensamento para 
o século XXI, p.31.
197 Idem, p.17.
198 Idem, p.27.
199 Idem, p.31.
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«ingovernabilidade».”200 Esta figura do “ingovernável,” é-nos apresentada por 
Giorgio Agamben em “Metropolis”, como aquela da qual depende “o êxito dos 
conflitos”.201 “O ingovernável sobre o qual pode fracassar o poder na sua figura de 
governo.”202 Isso porque, se entendemos que a política é agonismo, confronto e 
dissenso,203 é fundamental que procuremos a “criação coletiva de subjetividades 
dissidentes imprevisíveis e indomáveis, em vez de movimentos de massas de 
pessoas semelhantes.”204 Só na tentativa de recuperar a “competência individual 
como uma força social”205 é que seremos capazes de desenvolver as “novas 
democracias igualitárias, descentralizadas e participativas, orientadas para uma 
maneira mais [mental, social e] ambientalmente sustentáveis de viver.”206

200 AGAMBEN, Giorgio - Metropolis. In Punkto [Em linha].
201 Ibidem.
202 Ibidem.
203 “A política para Rancière não é baseada em consenso mas antes em antagonismo e conflito, em dissenso 
que não é um simples desentendimento.” LAHIJI, Nadir - Political subjectification and the architectural 
dispositif. In Architecture against the post-political: Essays in reclaiming the critical project, p.54.
204 GUATTARI, Felix - The Three ecologies, p.14.
205 Idem, p.15.
206 Ibidem.
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É preciso na materialidade de um lugar, o influxo de um gesto de 
convocação de uma disposição favorável às aberturas e trocas feitas corpo, 
olhar e gesto: é preciso que nele algo convoque à vida, algo que enuncie sem 
ordenar, uma visibilidade que não ofusque, um «dizer» e uma «voz» que 
abram para o vai e vem da interpelação, da reposta e da responsabilidade 
pelo comum, ou pela comunidade indeterminada e inidentificada.207

3. Estratégias de profanação



75

A (é preciso na materialidade de um lugar)207

Nos capítulos anteriores procurou-se estudar a hipótese do projeto de resistência 
em arquitetura se prefigurar como alternativa para uma disciplina capturada na 
lógica económico-política do neoliberalismo, cujo horizonte parece ser apenas a 
catástrofe. Posto isto, procura-se agora montar um momento de experimentação, 
para o qual se convocam algumas estratégias de produção de arquitetura capazes 
de animar e problematizar essa hipótese de resistência.

Assim, neste capítulo, debruçamo-nos sobre estratégias de profanação particulares 
de que alguns arquitetos se serviram para produzir dispositivos arquitetónicos 
que tenham o uso em consideração. Estratégias na medida em que está sempre 
em causa uma organização dos meios disponíveis para alcançar os fins desejados. 
Profanação na medida em que esses fins são os disruptivos, perturbadores e 
capazes de interromper tanto a livre circulação de uma determinada ideia de 
arquitetura hoje dominante, como a relação passiva e obediente que os sujeitos 
contemporâneos estabelecem com os seus espaços. 

A seleção de projetos aqui reunidos não tem a ambição de corresponder a um 
exercício de catalogação exaustiva, mas sim a uma exploração descomprometida 
de diferentes modos de entender as relações entre os vários interlocutores do 
projeto, sejam eles o utilizador, o arquiteto ou o próprio espaço. Os projetos estão 
organizados segundo uma ordem decrescente de evidência da sua relação com o 
projeto de resistência em arquitetura, ou seja, procurou-se começar por estratégias 
cuja intenção emancipatória parece mais óbvia, avançando até outras em que essa 
mesma relação se presta mais difícil e, por isso, simultaneamente, mais interessante 
de explorar.

207 SILVA, Rodrigo - Apresentação (elegia do comum). In República por vir: arte, política e pensamento para 
o século XXI, p.25.
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15 Lucien Kroll, Maison médicale (mémé), residências universitárias da faculdade de medicina da UCL 
(Universidade Católica de Louvaine) em Woluwe-Saint-Lambert, Bruxelas, Bélgica. (1970-1976). 
Estudantes de escola primária, situada no piso térreo das residências, a decidir sobre a organização do espaço 
da escola em maqueta.

a) Colaboração
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Após as revoltas estudantis de maio de 1968 e à boleia de uma alteração no 
equilíbrio de forças dentro das instituições de ensino superior, Lucien Kroll é 
chamado pelos estudantes de medicina da Universidade Católica de Louvaine 
(UCL) para desenhar uma alternativa à proposta para a relocalização da 
universidade apresentada pela direção da instituição.

No âmbito dessas revoltas tinham surgido duas exigências entre o corpo estudantil 
da UCL: a obtenção de “um assento silencioso no conselho de administração”208 
da instituição e a possibilidade de “escolher o arquiteto para o futuro distrito 
universitário de Bruxelas.”209 Apesar da primeira exigência ter sido negada, 
a segunda foi aceite por ter sido encarada pela direção como uma cedência 
inofensiva que poderia até ser eficaz a apaziguar os ânimos e a devolver a antiga 
complacência aos estudantes.210

Durante os anos que se seguiram, de 1970 a 1972, foi desenvolvido um 
intenso processo de participação com os futuros habitantes daquele espaço: 
tanto estudantes como pessoal dos serviços técnicos, passando por pessoal da 
administração, e engenheiros. Com a ajuda de Anne-Marie Bouvy, uma psicóloga 
com vasta experiência em trabalhos de grupo, foram desenvolvidas, ao longo de 
várias reuniões, maquetas onde se discutiram e trabalharam todos os assuntos 
que pudessem ser relevantes para a solução arquitetónica em projeto: fossem eles 
a distribuição funcional, questões volumétricas, relação urbana, apontamentos 
paisagísticos, etc. Diferentes grupos ficaram encarregues de dar forma a 
diferentes partes do programa, negociando e resolvendo entre si os seus próprios 
desentendimentos. Este processo possibilitou que o projeto fosse aparecendo já 
dentro de uma determinada rede de relações sociais com uma história e cultura 
próprias.211

Ao longo das reuniões, Lucien Kroll procurou sugerir diversas técnicas 
construtivas que facilitassem tanto a futura alteração da organização interior do 
edifício, como a sua inevitável manutenção: desde trabalhar com uma matriz 
de 10x10cm para regrar a colocação das paredes interiores, até à separação 

208 KROLL, Lucien; KROLL, Simone - Alma & mémé à bruxelles, p.36.
209 Ibidem.
210 GRAAF, Reinier de - Few architects have embraced the idea of user participation; a new movement is 
needed. In The architectural review [Em linha].
211 KROLL, Lucien; KROLL, Simone. Op. cit. p.35.

78

da infraestrutura e elementos estruturais das partições interior do edifício, 
passando por “lajes sem vigas salientes para facilitar a construção, montagem 
e deslocamento das divisórias móveis”,212 e caixilharias modulares facilmente 
desmontáveis.

O projeto assentava sobretudo numa vontade de estabelecer o maior número de 
conexões físicas e relações visuais entre as diversas estâncias do projeto e a rede 
urbana circundante:

Tudo comunica e abre, cada elemento vê, entende e encontra o outro. As 
lajes são abertas entre um nível e o próximo, as paredes são perfuradas, 
as claraboias são transparentes, e as varandas relacionam-se visualmente. 
Há muitas entradas para permitir que as pessoas entrem de onde quer 
que venham, das caves, dos sótãos e das escadas, das varandas, dos 
passadiços.213

No entanto, assim que a direção se apercebeu do carácter subversivo da operação 
que estava a ser desenvolvida naquele estaleiro, procurou ativar todos os 
mecanismos ao seu alcance para terminar o contrato com Lucien Kroll e tomar 
conta do edifício.  À “verdadeira lua de mel,”214 como o arquiteto classificou os 
primeiros anos das negociações, seguiu-se um período de “guerra civil”215 repleto 
de litígios e de outras operações judiciais entre instituição promotora e equipa 
projetista que culminou com a eventual interrupção do processo.

Até aos dias de hoje, a UCL é a dona da “Maison Médicale” ou “Mémé,” como 
costumava ser tratada afetivamente entre os membros discentes da faculdade, 
tendo entretanto subvertido grande parte dos princípios do projeto original: 
várias conexões interiores foram encerradas, as divisórias móveis foram fixadas 
permanentemente, foi proibida qualquer alteração à organização do edifício por 
parte dos seus habitantes, os jardins participados foram extintos e a proposta 
paisagista foi normalizada. “Os estudantes atuais vivem lá hoje como os romanos 
viveram nas ruínas do coliseu, sem qualquer conhecimento do que aquele lugar 
alguma vez possa ter sido.”216

212 KROLL, Lucien; KROLL, Simone - Alma & mémé à bruxelles, p.37.
213 POLETTL, Raffaella - Lucien Kroll: utopia interrupted. In Domus [Em linha].
214 KROLL, Lucien; KROLL, Simone - Soixtante et une architectures, manifestes, p.21.
215 Ibidem.
216 KROLL, Lucien; KROLL, Simone - Tout est paysage, p.93.



17 Axonometria do complexo. 23 Vista aérea do complexo.

16 Implantação do complexo residencial da faculdade de Medicina da UCL.

21 Encontro da Mémé com o Fachiste, em planta.

24 Encontro da Mémé com o Fachiste, em fotografia..

18 Maqueta colaborativa da distribuição funcional do complexo.

22 Colaboração nos arranjos exteriores.

19 Estudantes em exercício colaborativo.

20 Maqueta do espaço de escola.



33 Conexões verticais entre terraços no edifício École.

25 Experimentação com divisórias móveis 
segundo matriz reguladora.

26 Planta organizada segundo matriz reguladora.

27 Espaço interior antes das divisórias móveis. 28 Instalação das divisórias móveis.

29, 30 e 31 Relações verticais nos espaços de residência.

32 Alçado composto por caixilharias modulares. Pintura de Yves Bélorgey.
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Neste tipo de esforços colaborativos encontraremos talvez as estratégias de 
profanação onde o objetivo do projeto de resistência em arquitetura terá sido 
encarado mais literalmente. Apesar de cada interveniente conservar o seu papel 
e responsabilidade, estamos efetivamente perante um processo de abertura do 
processo projetual que procura incluir outros sujeitos relevantes – sejam eles 
habitantes ou vizinhos – para que os seus modos de vida, e a sua experiência do 
lugar sejam consideradas e tenham relevância desde o primeiro momento no 
projeto.

Esta estratégia encontra a sua razão de ser na ideia expressa por Giancarlo de 
Carlo de que a “arquitetura é uma coisa demasiado importante para ser deixada 
exclusivamente aos arquitetos.”217 Na sua opinião é essencial “abolir todas as 
barreiras entre construtores e utilizadores para que [projetar] e usar sejam duas 
partes diferentes do mesmo processo de planeamento”.218 No entanto, é importante 
considerar que a colaboração dos utilizadores não deve ser um álibi para relegar “o 
papel do arquiteto ao de um mero assistente técnico.”219 Dentro desta estratégia de 
produção, o arquiteto continua a ser uma figura de autoridade dotada de um saber 
especial que o torna responsável pelas consequências políticas da socialização do 
projeto desenvolvido. A ação desempenhada pelos utilizadores deve ser entendida 
como uma ajuda que eles prestam ao arquiteto e não um favor que este lhes 
concede.

Nesse sentido, e como estratégia mais evidente, também será a mais sujeita a 
desvirtuação. Em momentos de crise e/ou em contextos mais desfavorecidos, 
certas operações procurarão legitimar a sua violência política fazendo-se passar 
por estratégias participatórias sem procurar, no entanto, qualquer tipo de 
envolvimento real ou cedência de poder decisório para as populações consultadas.

Se há algo que podemos retirar dos testemunhos de Lucien Kroll do 
desenvolvimento de grande parte dos seus projetos é que estes tipos de estratégias 
se realizam, na esmagadora maioria das vezes, não por causa das instituições 
promotoras, mas sim apesar delas. Muitas vezes é até possível atribuir a 
responsabilidade pelo fracasso dos projetos às suas tentativas de recuperar 

217 CARLO, Giancarlo de - Architecture’s Public. In Architecture and participation, p.13.
218 Ibidem.
219 SPATIAL AGENCY - Participation [Em linha].
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o controlo, ou limitar a inclusão dos excluídos nos processos iniciados. Essa 
resistência nasce de uma incompatibilidade entre as diferentes definições de 
democracia que estão em jogo: a daqueles que exercem o poder decisório e a 
daqueles que o legitimam. 

Será relevante entender a colaboração como um processo de conflito entre poder 
promotor e utilizadores. Como afirma Kroll em relação ao desfecho do projeto 
para a Maisón Médicale: “Às vezes, circunstâncias milagrosas produzem projetos 
em movimento que contêm essa inversão de intenções, valores, significados. Mas 
depois, lentamente, os parceiros cansam-se e só eles contêm a memória dessa 
inversão, porque aqueles que a motivaram são apagados muito rapidamente 
quando a autoridade contratante se torna teimosa e sorrateira: já não precisava do 
álibi da participação.”220

A descrição que Lucien Kroll faz dos seus projetos manifesta, de uma forma 
particularmente rica, as dificuldades, os cansaços e os fracassos a que estas 
estratégias estão sujeitas. Ele não escolhia desenvolvê-los assim por ser fácil, mas 
por entender que seria a melhor maneira de imprimir a complexidade da vida 
no desenho dos seus projetos. O percurso que o arquiteto faz sobre as sua obras 
em “Tout est paysage” enfatiza dois aspetos essenciais a estas estratégias: o seu 
entendimento enquanto processos de transformação do espaço com uma duração 
no tempo (uma duração que não se reduz ao instante de execução da obra, mas 
à sua vida em conjunto com os seus habitantes, antes e depois do momento da 
obra); e que a eventual falência dos processos se deve, quase sempre, a movimentos 
reacionários por parte das instituições.

A propósito de um outro projeto de Lucien Kroll para um bairro em Allones 
na cidade de Le Mans em França, o arquiteto fala sobre como “perguntar aos 
habitantes o que querem”221 foi entendido pelo município promotor como “uma 
obra de caridade,”222 tornando claro que a verdadeira emancipação resulta de uma 
usurpação dos espaços do poder e raramente de uma cedência.

220 KROLL, Lucien; KROLL, Simone - Tout est paysage, p.93.
221 Idem, p.122.
222 Ibidem.
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A colaboração do utilizador é sempre determinante nas 
estratégias de profanação. Mas essa participação não precisa de 
ser literal. Exploremos agora a possibilidade dessa operação de 
transformação do espaço ser feita com as instituições. O arquiteto 
e o utente até podem não interagir diretamente – os espaços e 
os tempos para o projeto e para o uso são distintos. Nesse caso 
competirá à própria forma ser capaz de provocar atrito suficiente 
para potenciar os comportamentos profanadores.

*



84

b) Atrito 

35 Aldo Van Eyck, parques infantis para o município de Amesterdão, Holanda (1947-1960). 
Crianças a brincar no parque infantil em Zaanhof.
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Entre 1946 e 1951, Aldo Van Eyck, à data arquiteto no departamento de obras 
públicas do município de Amesterdão, é incumbido de desenhar espaços recreativos 
(playgrounds) para crianças da cidade de Amsterdão.223 

A cidade já tinha uma tradição longa de construção de parques infantis, mas o que 
preocupava o município era o facto de eles pertencerem e serem supervisionados 
pelas associações de moradores dos bairros em que se inseriam. Por essa razão 
estavam vedados a não membros e estavam distribuídos de forma irregular e 
assimétrica pela cidade. Perante esta realidade o projeto pretendia adicionar a essa 
“oferta de parques fechados pelo menos um parque público por bairro.”224

O primeiro playground é realizado na praça Bertelman (ou Bertelmanplein), 
em 1947, e nele estão já presentes quase todos os elementos construtivos e 
princípios orientadores dos parques infantis que se seguiram. A praça de 25x30m 
é organizada utilizando uma série de objetos que eram, simultaneamente, 
suficientemente abstratos para não poderem ser fechados em funções específicas 
e suficientemente figurativos para que algumas brincadeiras pudessem ser 
rapidamente intuídas pelas crianças que com eles interagiam. Entre os objetos 
que povoam esta primeira intervenção encontramos: uma caixa de areia de 
aproximadamente 7x10m, delimitada por elementos maciços de betão pré-
fabricado, quatro cilindros também em betão pré-fabricado dispostos em linha 
dentro da caixa de areia, uma estrutura hemicilíndrica em tubo metálico também 
dentro da caixa de areia e três pórticos em tubo metálico dispostos em linha 
ao lado da caixa de areia, um perímetro de árvores em linha que, no lado da 
rua Bernard Koch (Bernard Kochstraat), se dispõem em quincôncio e, por fim, 
cinco bancos colocados entre certas árvores. A composição parece procurar 
um equilíbrio dinâmico, fugindo a simetrias ou disposições centralizadas, 
ancorando os elementos entre si com alinhamentos não imediatamente evidentes e 
procurando equilíbrios entre espaços ocupados e espaços deixados por ocupar.

Este projeto foi tão bem recebido por moradores e responsáveis camarários que foi 
imediatamente reservada uma soma considerável (4M euros ajustados ao câmbio e 
à inflação)225 para continuar o projeto segundo o seu enquadramento inicial.

223 STRAUVEN, Francis - Aldo Van Eyck: the shape of relativity, p.100-101.
224 Ibidem.
225 Idem, p.101.
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Segue-se uma série de playgrounds espalhados pela cidade. Zaanhof (projetado em 
1948, construído em 1950), Jacob Thijsseplein (p. 1949, c. 1950), Woestduinstraat 
(p. 1949, c. 1957), Dulongstraat (p. 1954, c. 1957), Mendes da Costahof (p. 1957, c. 
1960) Zeedijk (p. 1955, c. 1960), só para enumerar alguns dos mais dignos de nota. 
Este conjunto permite classificar a metodologia compositiva, não como um gesto 
mecânico que repete os mesmos elementos e replica as composições, mas como 
uma procura de valorização das características formais específicas de cada espaço 
intervencionado com o objetivo de o transformar num lugar reconhecível com 
características singulares.

Nesta estratégia, o uso é provocado não por uma abertura do processo de projeto, 
mas uma abertura da forma. É a interação entre a estranheza provocada pela 
ausência de função e a expectativa de brincadeira (estamos na presença de um 
parque infantil no final de contas) que cria o atrito necessário para romper com 
os usos normalizados e ideias preconcebidas, encetando assim um processo de 
descoberta do espaço através da experiência sensorial direta.

É uma característica tangível dos dispositivos arquitetónicos e não uma 
intervenção na estratégia de produção que procura potenciar o jogo enquanto 
o uso-inapropriado ou o uso-criação. Esse atrito é a qualidade da forma que 
fricciona, que adere à abertura para o mundo do indivíduo, que lhe permite nessa 
relação reconhecer-se e identificar-se num determinado lugar. É a qualidade que 
permite que ele seja visto pelo sujeito, que não passe despercebido enquanto pano 
de fundo do nosso quotidiano e que seja trazido para a frente da nossa consciência: 
é, como todo o gesto arquitetónico, um exercício de violência. Mas talvez seja 
precisamente por causa do atrito gerado por essa violência, que ele funcione como 
desencadeador dos comportamentos profanadores e possibilite o uso – a abertura 
ao mundo necessária para participar no “fazer-se” em comum. 

Arriscaria dizer que o gesto mais interessante destes recreios é a sua ausência 
de limites e a consequente dificuldade de perceber onde terminam. Onde acaba 
o espaço de recreio e começa a cidade? Em relação aos brinquedos em si, aos 
“objetos de jogo” propriamente ditos, mesmo sendo abstratos pouca gente terá 
dúvidas. Se as linhas do pavimento forem utilizadas como parte de brincadeiras 
poucos estranharão. Mas e as árvores? Serão elas objetos de jogo? E os bancos? 
É suposto eu brincar com eles? E a fachada do outro lado da rua? E o bairro? 
Também são brinquedos?  



40 Vista da rua sobre o parque infantil de Bertelmanplein. 47 Reportório completo de elementos de jogo utilizados nos vários projetos.

43 Elementos de jogo: cilindros de betão.

44, 45 e 46 Elementos de jogo: estruturas de escalada.

42 Elementos de jogo: estruturas de escalada.

41 Elementos de jogo: caixas de areia.

37 Planta parque Bertelmanplein.

38 e 39 Arco de escalada e cilindro de betão.36 Vista geral sobre o parque infantil de Bertelmanplein.



53 Planta parque Woestduinstraat.

49 Vista geral parque Zaanhof.48 Planta parque Zaanhof.

52 Planta parque Dulongstraat.

50 Planta parque Jacob Thijsseplein.

51 Vista geral parque Jacob Thijsseplein.

58 e 59 Paredes intervencionadas no parque Zeedijk 
pelo pintor Joost Van Rooijen.

56 Vista geral parque Zeedijk.

55 Planta parque Zeedijk.

57 Vista geral Zeedijk antes do parque.

54 Vista geral parque Mendes da Costahof.
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A abertura das formas e a composição holística e não hierárquica entre os vários 
elementos em jogo permite criar uma estrutura espacial que, não constituindo em 
sua própria medida um ato tão evidentemente emancipatório como a colaboração 
direta do utilizador de Lucien Kroll, incita o jogo (na ausência de um uso oficial 
todo o uso é transgressão) sem o limitar aos “objetos de jogo” propriamente ditos - 
a ausência de limites e a inclusão de elementos mundanos na composição (árvores, 
bancos, ...) permite que a brincadeira seja potencialmente extendida a todo o 
espaço urbano.

Van Eyck limitou-se às “formas simples, estáveis, típicas que não impõe uma 
função específica mas que sugerem os mais diversos usos”226  por oposição aos 
“objetos de jogo” [literalmente play objects (brinquedos) na língua original] com 
a forma de animais imaginários porque eles não pertencem à cidade e desligam a 
imaginação em vez de ativar.”227 Para Van Eyck, “um brinquedo tem de ser real da 
mesma maneira que uma cabine telefónica é real porque podemos fazer chamadas 
a partir dela, ou que um banco é real porque nos podemos sentar nele.”228 Nas 
suas próprias palavras, o carácter urbano dessas formas simples é essencial para 
estimular a sua imaginação e “oferece às crianças os meios para descobrirem as 
coisas por si próprias.”229

Até os traçados geométricos que regram as suas composições não eram um fim em 
si mesmo: “quando ligam dois lugares correspondem normalmente a dois pontos 
de vista que se encontram.”230 Eles são experienciáveis e tem uma manifestação 
revelante para o uso a que se destinam. Nas suas composições, uma coisa nunca 
era só essa coisa. As suas razões geométricas são descobríveis e percorríveis. Por 
causa disso estão abertas e transformam-se em elementos vivos da experiência do 
espaço.

Ao transformar tudo, incluindo as razões geométricas da sua composição, em 
objetos de jogo, os playgrounds correspondem a uma das manifestações mais 

226 STRAUVEN, Francis - Aldo van Eyck: the shape of relativity, p.154.
227 LEFRAIVRE, Liane; ROODE, Ingeborg de (eds.) - Aldo Van Eyck: the playgorund and the city, p.67.
228 Ibidem.
229 Ibidem.
230 STRAUVEN, Francis. Op. cit. p.167.

evidentes da atuação do dispositivo arquitetónico ao nível da aesthesis231 – 
entenda-se na maneira como as coisas são percecionadas – antes mesmo de chegar 
a corresponder a transformações materiais.

Claro que é importante entender estes projetos de Van Eyck como o resultado da 
cooperação entre as intenções libertadoras de um arquiteto e as políticas públicas 
de um governo social-democrata do chamado período de ouro do capitalismo. 
Corresponde a uma perspetiva essencialista e reformista do papel da arquitetura 
numa sociedade do pós-guerra e, como tal, pode já não ser repetível; pelo menos 
não nos mesmos moldes ou pelos atores homónimos.

231 “Rancière ensinou-nos que «o político» é «estética», ou melhor, aisthesis, o espaço da aparência; a política 
tem uma dimensão estética, não «por se preocupar com a arte ou com a beleza, mas porque tem que ver 
com a perceção e o sensorial».” LAHIJI, Nadir - Political subjectification and the architectural dispositif. In 
Architecture against the post-political. Essays in reclaiming the critical project. p. 55
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E se em vez de uma forma aberta dentro de uma composição 
fechada, tivermos formas fechadas a participar em composições 
abertas? E se for o utilizador, não a descobrir-lhes os usos, mas 
a completar a composição que lhe parece inacabada? Seria então 
espaço vazio, percebido neste caso como espaço a mais, em 
potência – aberto ao uso – a promover a ação do utilizador.

*
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c) Inacabamento 

61 Lacaton & Vassal, Cité Manifeste Mulhouse, França. (2001-2005). 
Vista do jardim de inverno.
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No ano do seu centésimo quinquagésimo aniversário, a fundação SOMCO decidiu 
promover a construção de 61 unidades habitacionais para famílias de rendimentos 
intermédios na cidade de Mulhouse. Esta decisão tinha como objetivo a adaptação 
da sua oferta de habitação a custos controlados à nova realidade social da cidade, 
muito diferente desde os dias da revolução industrial e do modelo inglês de 
habitação operária (segundo Lacaton e Vassal: “habitações unifamiliares [cerca 
de 50m2] com jardim privado para manter os trabalhadores ocupados e afastados 
das tabernas e das reuniões sindicais”232). São convidados cinco escritórios de 
arquitetura para os realizar, dividindo entre eles as unidades a construir. A Anne 
Lacaton e Jean Philippe Vassal foi atribuída a construção de 14 dessas unidades.

Numa entrevista revelam que assim que foram confrontados com a quantidade de 
constrangimentos, regulamentos e restrições tanto em área como em orçamento 
procuraram subverter o pedido recuperando a tipologia loft e os sistemas 
construtivos standardizados (quer das estufas agrícolas, quer das estruturas pré-
fabricadas em betão para armazéns industriais) ensaiados na Casa Latapie para 
reduzir o custo por metro quadrado para o mínimo e assim aumentar as áreas 
úteis ao máximo.

A área total de implantação do edifício foi decidida cruzando o volume de 
construção máximo previsto para o lote com as dimensões standard dos sistemas 
modulares de estufas. Chegaram a um edifício composto por uma plataforma 
de betão de aproximadamente 20x60m, em cima da qual foram colocados 3 
módulos de 6.4x60m de estufas em metal e policarbonato. Só depois de definido o 
volume total disponível é que o procuraram dividir nas 14 unidades pedidas pelo 
promotor. Para tal foi seguida uma regra particular de atribuir 3m de fachada aos 
quartos e 6 a 7m de fachada às salas.

Deste processo resultaram unidades habitacionais com quase o dobro da 
área pedida233 (dos 102m2 para as unidades com 1 quarto até aos 187m2 
para as unidades com 4 quartos) onde, dada a abundância de espaço, se pôde 
experimentar com sistemas de compartimentação sem recurso a paredes 
divisórias. Neste sentido os arquitetos são da opinião que a atitude mais relevante 

232 LACATON, Anne; VASSAL, Jean Philipe - Cité manifeste, Mulhouse. In El croquis: Lacaton & Vassal., 
p.96.
233 MORENO, Critina Díaz; GRINDA, Efrén Garcia - Una conversación com Anne Lacaton y Jean Philippe 
Vassal. In El croquis: Lacaton & Vassal. p.13.

deste projeto, foi precisamente o gesto de “proporcionar novos pisos, ou novos 
chãos, porque produzir chão artificial é mais interessante que produzir volumes. 
Um chão é o que precisamos para nos levantarmos, para andar, para correr, para 
saltar, e depois disso podes começar a adicionar divisórias.”234

Aqui, a “generosidade” no dimensionamento das unidades habitacionais resulta, 
no momento da sua ocupação, numa perceção de espaço inacabado que funciona 
como um desencadeador de comportamentos profanadores. “Perante as dimensões 
anómalas,”235 explica Jean Philippe Vassal, “os novos habitantes começaram a tomar 
decisões (…) como: «onde devo colocar a minha cama? Ou onde devo colocar 
a minha mesa?»”236 Esta estratégia surge, para o casal de arquitetos, como uma 
tentativa de “envolver e até provocar as pessoas a fazer coisas,”237 partindo de um 
entendimento de que “o espaço é em parte feito pelas pessoas.”238

Este espaço percecionado como “sobrante”, isto é, sem função atribuída, num 
edifício que se considera terminado, desfere o primeiro golpe nas espectativas 
que o habitante transporta consigo sobre o espaço doméstico e abre-o para a 
sua descoberta: sua enquanto pronome pessoal – “ele próprio” – e sua enquanto 
pronome possessivo – “o seu espaço”. O inacabamento aqui ganha um novo 
sentido emancipatório porque é entendido enquanto abertura ao uso e não 
enquanto espectativa de conclusão.

Ao contrário do principio da “meia-boa-casa” seguido pelo coletivo Elemental 
em projetos como aquele desenvolvido para a Quinta Monroy (como estratégia 
de adaptação aos constrangimentos do financiamento da habitação social 
especialmente graves nos chamados “países em vias de desenvolvimento”), as 
unidades de habitação em Mulhouse não estão inacabadas por necessitarem 
de obras para serem concluídas, mas por criarem um espaço tão indefinido 
que mantem os seus habitantes num permanente estado de inquietação que 
promove a ação criativa. Podemos dizer que perante estes espaços, o utilizador 
se defronta de facto com a sua própria condição de inacabamento. O espaço livre 
é assim simultaneamente potência e estranheza. Potência porque encerra em si 

234 MORENO, Critina Díaz; GRINDA, Efrén Garcia - Una conversación com Anne Lacaton y Jean Philippe 
Vassal. In El croquis: Lacaton & Vassal. p.13.
235 Idem, p.6.
236 Idem, p.6.
237 Ibidem.
238 Ibidem.
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63 Plantas, cortes e alçados.

62 Implantação de Cité Manifeste Mulhouse.

64 Alçado Norte. 65 Alçado Sul.

66, 67, 68, 69 Imagens de projeto.

70 Esquema de distribuição tipológica. 71 Exemplos de diferentes tipologias.



72 Vista exterior do complexo habitacional em Cité Manifeste Mulhouse. 77 Vista exterior do complexo habitacional Quinta Monroy.

75 e 76 Vistas interiores de jardins de inverno de apartamentos.

78 Vista interior de uma casa do complexo habitacional Quinta Monroy.

73 e 74 Vistas interiores de apartamentos.

79 Planta e legenda da Escola de Arquitetura de Nantes.
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a possibilidade de criação. Estranheza porque, numa sociedade caracterizada 
pela acumulação de dispositivos, o espaço vazio cria a distância necessária para a 
apropriação.

Noutras obras de Lacaton & Vassal, este “inacabamento” é assinalado com uma 
parte do programa propriamente dito enquanto “espaço para livre apropriação”239. 
Para os arquitetos é uma questão de “considerar que o habitante executa uma 
tarefa depois do arquiteto”240 e que, como tal, o arquiteto tem a responsabilidade 
de “saber quando parar, quando acabar o projeto, quanta liberdade dar ao 
habitante.”241 O inacabamento procura “dar ao habitante o espaço em potência 
para ser utilizado e apropriado,”242  qualquer que seja o programa, porque 
“qualquer programa é sobre habitar e as suas situações particulares. É sobre o 
desenvolvimento da vida, que obviamente não é só privada, mas que se estende até 
à vida coletiva.”243

À semelhança da colaboração, o inacabamento é uma tentativa de combater a 
obsolescência do edifício permitindo que ele tenha uma vida “que se altera com a 
vida dos seus habitantes, com o que as pessoas propõem e adicionam e com tudo o 
que acontecer em seu redor.”244

Reconhece-se, no entanto, a possibilidade de um pragmatismo excessivo no 
desenvolvimento e discurso sobre o projeto, evidente na facilidade com que o gesto 
de deixar vazio se torna na panaceia dos conflitos entre dispositivos e indivíduos. 
Alguns dos seus projetos parecem padecer de um mecanicismo que, se fossem 
entendidos isoladamente, poderiam até ser considerados como exemplares da tal 
arquitetura-sem-projeto que caracterizava algumas linhas da arquitetura neoliberal.

239 Veja-se as legendas dos esquemas funcionais para a Escola de Arquitetura de Nantes, por exemplo.
240 MORENO, Critina Díaz; GRINDA, Efrén Garcia - Una conversación com Anne Lacaton y Jean Philippe 
Vassal. In El croquis: Lacaton & Vassal. p.9.
241 Ibidem.
242 Ibidem.
243 Ibidem.
244 Idem, p.16.
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Proponho considerar quase o seu contrário como estratégia de 
profanação. E se, em vez de fugir à obsolescência inevitável do 
edifício dando espaço, aceitássemos essa inevitabilidade como 
uma oportunidade de superação de uma determinada ordem? E 
se essa obsolescência fosse ela própria um motor de superação e 
de emancipação. E se, no “desfazer-se” de uma ordem, estivesse o 
gérmen de um mais apurado e ajustado “fazer-se”?

Não prever espaço para a ação do utilizador, não significa 
impossibilitá-la. Pelo contrário, arrisco afirmar que esse facto possa 
até desencadear as mais potentes circunstâncias de subversão. 
Perante a impossibilidade de reforma, o fracasso assume-se como 
o mecanismo que encerra a única possibilidade de profanação.

*
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d) Fracasso 

81 Alison e Peter Smithson, Casa do futuro. (1956). 
Vista sobre figurante e banheira na exposição Casa do Futuro.
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Em 1956 Alison e Peter Smithson são convidados a desenhar um protótipo para 
a casa do futuro pelo jornal The Daily Mail para a sua exposição anual sobre a 
casa ideal. No convite “é-lhes dada carta branca para pensar como seria a casa 
suburbana convencional daqui a 25 anos.”245 Apenas colocaram uma contrapartida: 
o protótipo desenvolvido teria de permitir que os patrocinadores da exposição 
“instalassem nela os mais recentes acessórios de cozinha e eletrodomésticos.”246

Este pedido levou a que os arquitetos adotassem um posicionamento de teor 
aceleracionista, propondo uma unidade habitacional unifamiliar altamente 
tecnológica inserida num contexto suburbano de alta densidade. A casa 
organiza-se dentro de um paralelepípedo cego de aproximadamente 15x9x3m, 
possibilitando a sua fácil associação a unidades semelhantes. O interior volta-
se para um pátio central ajardinado de forma irregular, contrariando a ideia de 
jardim privado exterior expectável numa casa suburbana da época.

A casa organiza-se como se de uma “caverna moderna”247 se tratasse: a sua 
estrutura funde-se com o mobiliário, com os espaços de arrumação e com os 
eletrodomésticos criando uma série de superfícies contínuas cuja distância ao 
pátio central define as diversas estâncias da casa.

Apesar do protótipo desenhado para a exposição ter sido construído em 
contraplacado e estuque, o seu acabamento lustroso e a sua geometria irregular 
(na qual predominam as superfícies curvas em duas direções) procuraram dar a 
aparência de se estar dentro de um edifício feito inteiramente de plástico moldado. 
Este material cobre todas as superfícies, pavimentos, paredes e tetos. Bem, cobriria, 
uma vez que o protótipo produzido para a exposição não tinha nem teto nem 
cobertura, para permitir a sua observação a partir de cima antes de se entrar na 
casa propriamente dita. Nessas superfícies foram desenhadas as linhas de união 
onde os diversos painéis de plástico se encontrariam caso a casa fosse realmente 
produzida em massa. Estes pormenores conjugam-se para dar a ideia ao visitante 
que ele se encontra dentro de um objeto de consumo da mesma categoria e com a 
mesma duração esperada dos eletrodomésticos que o preenchem.

245 HEUVEL, Dirk van Den; RISSELADA, Max (eds.) - Alison & Peter Smithson: de la casa del futuro a la 
casa de hoy, p.118.
246 Ibidem.
247 Ibidem.

Neste projeto temos a construção de um dispositivo arquitetónico tão fechado que 
apenas no seu próprio fracasso pode o seu sujeito encontrar a sua possibilidade 
de emancipação. Em janeiro de 1973, numa das suas Notas Radicais para a revista 
Casabella intitulada “A abolição da escola,” Andrea Branzi, cofundador do coletivo 
Archizoom Associati, partilha uma visão pessimista da possibilidade de subverter 
as instituições a partir do seu interior: 

Nunca obterás algo útil da escola, assim como se passa nas prisões. Todos os 
que acreditam que um dia será possível ter as escolas a ensinar como levar 
a cabo uma revolução não se apercebem desta verdade. Então também a 
cidade, que formaliza a sociedade num momento da sua transformação 
social numa forma funcional, servindo imediatamente como um património 
cultural e figurativo que não pode ser transformado: a cidade nunca 
será uma arma revolucionária a não ser através do seu próprio fracasso 
(barricadas).248

Esta estratégia procura explorar o potencial deste ponto de vista radical, segundo 
o qual a arquitetura só poderá cumprir o seu potencial emancipatório – “tornar-
se ferramentas nas mãos do homem”249 – quando fracassar no seu exercício de 
organização do espaço.

Como revela Peter Smithson mais tarde numa entrevista: “A ideia principal da 
casa do futuro não tinha que ver com a tecnologia,”250 mas sim com a intenção 
de levar ao extremo as consequências que a integração dessa tecnologia podia 
ter na transformação do espaço urbano, do espaço doméstico e dos modos de 
o habitar. Os arquitetos não entendiam esta casa como, “a” casa do futuro, mas 
como “uma” casa do futuro. Assim, tal como um automóvel, a casa era entendida 
como mais um dispositivo produzido em massa à caça da abertura para o mundo 
dos indivíduos. Tal como o automóvel, todos os elementos da casa “estão de 
tal maneira integrados na estrutura que mudar de frigorífico seria como tentar 
colocar um porta-luvas maior no tablier de um Volkswagen – é mais fácil comprar 
um carro novo. A casa torna-se num objeto fungível, um objeto descartável.”251

248 BRANZI, Andrea - Radical notes: The abolition of school. In Casabella, p.10.
249 Ibidem.
250 CATHERINE, Spellman; UNGLAUB, Karl (eds.) - Peter Smithson. Conversaciones con estudiantes: un 
espacio para nuestra generación, p.43
251 HEUVEL, Dirk van Den; RISSELADA, Max (eds.) - Alison & Peter Smithson: de la casa del futuro a la 
casa de hoy, p.57.
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Encarar o fracasso enquanto estratégia de profanação significa olhar para essa 
descartabilidade, não como uma limitação ou como desperdício, mas como uma 
oportunidade permanente de uma contínua superação da ordem material em 
que nos inserimos. Se no inacabamento o vazio era o reflexo material da vocação 
do homem enquanto ser em permanente construção, no fracasso a sucessão de 
estruturas obsoletas é o reverso das várias estâncias de um “nós” em construção. 

O dispositivo arquitetónico produzido segundo esta estratégia prevê um leque de 
uso possíveis tão restritos que o confronto com eles provoca a violência necessária, 
a distância suficiente para a sua superação; perpetuando assim a procura de outras 
estruturas materiais que melhor se adequem à sua forma de vida. No deitar fora, 
no começar de novo, reside, neste caso, a ação verdadeiramente emancipatória. Até 
na escolha dos habitantes hipotéticos – um casal jovem sem filhos – esse facto é 
evidente. Com apenas um quarto e com o mobiliário todo integrado na estrutura 
da casa, não será espectável que constituam família nesse espaço. Enfatiza-se assim 
a ideia de que a casa é um objeto de consumo feito para ser consumido e deitado 
fora quando já não servir.
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E se a casa não for só um reflexo da sociedade que a gera, mas for 
ela própria uma ferramenta de transformação dessa sociedade, não 
através do seu fracasso, mas através do seu poder de modelação 
enquanto dispositivo? E se em vez da sua superação, uma forma 
restritiva for motivo de submissão? Não enquanto penitência 
mas enquanto mecanismo de autodeterminação. Para que tal não 
corresponda a um abuso, arquiteto e utilizador fundem-se. Qual 
se extingue?

*
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e) Ascetismo

107 Absalon (Meir Eshel), Céllules d’habitation. (1989-1993). 
Fotogramas da vídeo-instalação Solutions, 1992.
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No final dos anos 80 até início dos anos 90 o artista franco-israelita Meir Eshel, 
mais conhecido pelo seu pseudónimo Absalon, dedicou-se ao desenho uma série 
de espaços habitacionais mínimos para si próprio. Os seis espaços desenhados 
foram numerados e associados a seis cidades com as quais estabelecia uma relação 
de trabalho que o fazia visitá-las frequentemente. O seu objetivo era instalar cada 
um desses habitáculos num espaço público a determinar da cidade para a qual foi 
desenhado. Posteriormente o autor previa a possibilidade de os espaços poderem 
ser visitados pelo público em geral enquanto ele os habitava.

Estas celas dispunham das comodidades mínimas e conexões infraestruturais 
necessárias para suportar as necessidades diárias ditadas pelo ritmo circadiano 
do seu habitante – uma cama, uma cozinha, casa-de-banho, uma mesa, e alguns 
armários –, mas pouco mais. Isto porque, apesar de terem sido desenhadas com 
base nas medidas do seu próprio corpo, Absalon não pretendia que fossem 
“funcionais ou [sequer] facilmente habitáveis.”252 Muito pelo contrário, como 
confere Pier Vitorio Aureli, “Absalon pretendia que elas impusessem uma 
disciplina muito rígida na sua existência.”253

Esta disciplina não era entendida como um ato de contrição ou penitência, mas 
sim como a materialização de um desejo de libertação. Apesar de à partida poder 
parecer contraditório ou até mesmo paradoxal, para Abasalon a liberdade só era 
possível de alcançar dentro de uma estrutura restritiva. Nas suas próprias palavras:

Não consigo imaginar uma vida sem estrutura, tenho a certeza que tenho 
de inventar novas regras para fugir às outras regras. É uma espécie de 
técnica de vida. Inventando novas regras, constrangimentos, apesar de se 
poder tornar restritivo, a criação das próprias regras, acho que é a melhor 
maneira, não consigo imaginar outra maneira.254

Para Absalon a submissão a essa ordem restritiva autoimposta apresenta-se 
também como a possibilidade de “resistir a uma sociedade que [o] impedia de se 
tornar naquilo em que [ele se tinha] de transformar.”255 Infelizmente, só uma cela 
chegou a ser construída na sua forma final completamente operacional, tendo até 

252 AURELI, Pier Vittorio - Less is enough, p.54.
253 Ibidem.
254 Idem, p.55.
255 PANTONE CANVAS - Absalon Type Project [Em linha].

sido decidido o espaço público onde iria ser colocada – a “Cela no 1, Paris” que 
iria ser colocada em Les Olympiades. O plano nunca chegou a ser realizado porque 
o artista morreu prematuramente, aos 28 anos de idade. Nela cumprir-se-ia a 
vontade de transformação de uma forma de vida numa obra de arte através da sua 
expressão dignificada: a sua vida, uma vez que Absalon “não queria que os seus 
projetos fossem entendidos como um gesto utópico. Ele afirmou várias vezes que 
não tinha interesse em abordar qualquer programa social mais abrangente. O seu 
objetivo era mudar a sua própria vida conscientemente.”256 O “fazer-se” vida e o 
“fazer-se” arte juntos numa performance única e permanente. 

Aqui consideramos o conceito de ascetismo, assim como ele foi introduzido 
por Pier Vittorio Aureli em “Less is Enough”. Isto é, enquanto “possibilidade de 
projetar uma forma de vida que desafia os modos de governo estabelecidos”257 
com o objetivo de “permitir autonomia em relação aos sistemas de poder”258 e não 
enquanto austeridade. Falamos de uma estratégia que sugere a ausência, fusão ou, 
se assim pudermos considerar, a superação da distinção entre o sujeito-arquiteto e 
o sujeito-utilizador – do projeto e do uso enquanto parte do processo dialético de 
construção do comum.

A estratégia trata efetivamente da exponenciação máxima do determinismo 
funcional do dispositivo arquitetónico, procurando instrumentalizá-lo enquanto 
ferramenta de ritualização da vida quotidiana de sujeitos ingovernáveis. 
Simultaneamente, enfatiza-se a condição maquinal do dispositivo arquitetónico e 
procura-se utilizá-la como suporte emancipatório para a construção desse “sujeito 
revolucionário.”259

Com base neste exemplo conseguimos estabelecer uma série de pontos chave 
sobre os quais os projetos enquadrados nesta estratégia operam. Isto é, uma série 
de fundamentos que os tornam exemplos paradigmáticos da arquitetura enquanto 
suporte e materialização direta de uma forma de vida:

256 AURELI, Pier Vittorio - Less is enough, p.55.
257 Idem, p.33.
258 Ibidem.
259 “Quanto mais os dispositivos impregnam e difundem o seu poder em todos as esferas da vida, mais o 
governo se deparará com um elemento ilusivo, que parece escapar ao seu alcance quanto mais docilmente se 
submete. Isto nem quer dizer que  que esse elemento consitua um sujeito revolucionário em si mesmo, nem 
que ele possa interromper ou mesmo ameaçar a máquina governamental” AGAMBEN, Giorgio - What is an 
apparatus? And other essays, p.23-24..
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1) São estruturas efémeras ou correspondem a intervenções ligeiras nos territórios 
que os acolhem. Quase como peças de mobiliário, foram pensados para não deixar 
marcas indeléveis na sociedade; são tão duradouras quando os seus utilizadores, as 
suas roupas ou qualquer outro objeto de uso.

2) São espaços mínimos, desenhados para serem ainda mais restritivos do que 
são funcionais. O seu uso é tão definido pelo que não permitem, como pelo que 
efetivamente suportam. São moldes e enquanto tal são restritivos, formatadores 
e são parte fundamental do processo de produção de um determinado sujeito – 
“aquilo em que eu me tenho de tornar,” parafraseando Absalon. Nesse sentido 
corresponde a uma submissão intencional pelos seus utilizadores, que encontram 
nessa restrição uma vocação libertadora. 

3) A sua capacidade de armazenamento está limitada ao alcance e uso imediato 
do seu único utilizador. Responde às necessidades quotidianas básicas, excluindo 
o consumo e a propriedade enquanto modos de relação com as coisas. Não prevê 
possibilidade de acumulação, limitando os objetos armazenados a objetos de uso. 
Demonstra e decorre, por isso, de um conjunto de ideias particulares sobra a 
propriedade enquanto algo que decorre do uso e não do direito. 

4) São espaços de reclusão entendidos enquanto retirada temporária do sujeito 
da sociedade que o acolhe. Encerram em si a possibilidade de estar sozinho como 
o contrário necessário para poder regressar à vida em comum. Nesse sentido a 
expressão inglesa – retreat – encerra em si mais plena e corretamente o duplo 
sentido com que podem ser entendidos estes espaços: enquanto refúgio ou retiro, 
e enquanto recuo ou retirada. Enquanto refúgio, no sentido em que materializam 
a possibilidade de estarmos sozinhos; e enquanto recuo, na medida em que torna 
implícita a pendularidade do movimento, da relação com um fora para onde o 
sujeito terá de, inevitavelmente, regressar. Podemos dizer que a comunidade está 
sempre presente, mesmo através da sua ausência temporária.

Estas características contribuem para o entendimento mais radical que esta 
estratégia suporta. Uma conceção de arquitetura, de espaço habitacional, de casa, 
enquanto algo que escapa à propriedade imobiliária, porque, neste contexto, a casa 
não se compra e não está fixa num ponto, ela faz-se onde quer que o habitante 
esteja.

111

Este processo de fazer casa é equivalente ao exercício que a elaboração desta 
dissertação significou para mim enquanto construção pessoal – trata-se do 
processo de constituição de um objeto a partir do qual se dá a convocação de uma 
série de afinidades que têm como objetivo principal a capacitação do sujeito que 
o cria para a ação comum. Apesar de não corresponder diretamente ou incluir na 
sua conformação os métodos de associação com o outro, ele também não o exclui. 
Pelo contrário, aqui, a “casa” estabelece-se como o elemento mínimo de construção 
própria necessária para a interação com o outro e é, por isso, para mim, o ato 
derradeiro de participação no comum, porque o é ainda apenas em potência.
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O arquiteto desaparece quando a arquitetura cumprir o seu papel 
emancipador. Nesse sentido, não é claro se testemunharemos 
a dissolução da figura do arquiteto ou a sua generalização em 
sociedade. Mas tal só parece possível num horizonte longínquo, 
naquele momento em que o uso só seja entendido enquanto 
jogo e profanação. Naquele momento em que o comum seja 
a medida através da qual as sociedades meçam o seu sucesso e 
orientem as suas políticas. Um horizonte inalcançável, impossível 
e impraticável. Por todas essas razões, ainda mais importante de 
não perder de vista.

*
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É como um projeto teórico – um projeto feito com a «paciência da pesquisa e a 
urgência da resposta» – que o projeto de autonomia pode ser visto como relevante, 
não em termos do seu conteúdo específico, mas sim como uma lição de métdo sobre 
como os mais exigentes esforços teóricos podem se tornar na forma mais eficaz de 
«praticar» a luta.260

260 AURELI, Pier Vittorio - Project of autonomy, p.83.

Epílogo
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Neste trabalho procurou-se avançar algumas estratégias de profanação, que 
não se assumiram como simples modelos a seguir, mas sim como modos ou 
oportunidades para eu pensar e problematizar a possibilidade de um projeto de 
resistência e alimentar um entendimento sobre a própria condição disciplinar 
da arquitetura. Mais do que um esforço de catalogação exaustiva de estratégias a 
replicar que se revelaria fútil e inconsequente, estes projetos assumem-se como 
elementos importantes para eu pensar e informar um projeto que se quer capaz de 
responder à tragédia do comum que enfrenta. 

Foi precisamente esse mote que desencadeou o estudo em mãos: a procura, 
o reconhecimento da capacidade de a arquitetura ter implicações e provocar 
efeitos aquém e além dos seus atos disciplinares próprios. Isto é, o estudo surge 
da procura de uma oportunidade de aproximação a algo que se possa reconhecer 
como uma condição de atuação política da arquitetura. 

A partir do dispositivo e da profanação procurou-se defender a hipótese de a 
arquitetura, não só ter uma implicação política, como poder eventualmente 
desempenhar um papel de relevo na luta política, uma vez que o seu papel em 
sociedade e a tarefa política que temos em mãos atualmente ser praticamente 
coincidentes. 

Num célebre debate sobre a natureza humana em 1971, com Noam Chomsky, 
Michel Foucault afirmava que a “tarefa política atual numa sociedade como a 
nossa é a de criticar o funcionamento das instituições aparentemente neutras 
e independentes” para que “a violência política que sempre foi exercida 
obscuramente através delas se torne visível e atacável.”261  Segundo Pier Vitorio 
Aureli, para Andrea Branzi esse era essencialmente o papel da arquitetura em 
sociedade. Para ele, “a tarefa da arquitetura não era a representação icónica do 
desenvolvimento industrial da cidade, mas sim a desmistificação da ideologia 
urbana através de uma teoria autónoma que explique lucidamente a dissolução da 
cidade como uma consequência do desenvolvimento histórico do capitalismo.”262  

Segundo esse ponto de vista, o papel da arquitetura em sociedade é então “sichtbar 
machen – tornar as coisas visíveis,”263  mas apenas quando se assumir enquanto 

261 FOUCAULT, Michel - The Chomsky-Foucault debate on human nature, p.41.
262 AURELI, Pier Vittorio - Project of autonomy, p.71-72.
263 “como Tronti citava de Paul Klee” Idem, p.55.
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teoria, isto é, enquanto “estratégia independente da sua concretização”264  ou 
mesmo enquanto disciplina, isto é, enquanto “um lugar para um conhecimento 
sobre o mundo.”265  Isto porque só enquanto tal pode a arquitetura superar a 
“simples prática”266  e se transformar em projeto – “uma estratégia segundo a qual 
algo deve ser produzido ou criado” e “não […] mais um meio para alcançar um 
fim, mas também a possibilidade de desentrelaçar os meios dos seus supostos fins 
rumo a um projeto alternativo para a cidade”267

É na medida em que através do projeto “as forças em jogo no desenvolvimento da 
cidade se tornam visíveis,”268  “criticamente perceptíveis”269  e atacáveis através do 
uso pelos seus sujeitos que a arquitetura cumpre o seu papel em sociedade. 

264 AURELI, Pier Vittorio - City as project, p.16.
265 “A arquitetura, como muitas outras disciplinas, deixou de ser um lugar para um conhecimento sobre 
o mundo para ser uma profissão.” BISMARCK, Pedro Levi - Precisões sobre um estado da arquitectura em 
Portugal. In Punkto [Em linha]
266 AURELI, Pier Vittorio - City as project, p.16.
267 Ibidem.
268 Ibidem.
269 Ibidem.
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