
FA
C

U
LD

A
D

E D
E A

R
Q

U
IT

ET
U

R
A

R
ui Pedro C

outo Fernandes. Aprender a (p)rezar na era da técnica

Aprender a (p)rezar na era da técnica 
R

esponsabilidade e arbítrio em
 arquitectura

Rui Pedro Couto Fernandes

Aprender a (p)rezar na era da técnica
Responsabilidade e arbítrio em arquitectura

Rui Pedro Couto Fernandes

M
 2020

M
.FA

U
P 2020

MESTRADO INTEGRADO

ARQUITECTURA





Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitectura
orientação Prof. Doutor Luís Sebastião da Costa Viegas 

co-orientação Prof. Doutor Rui AméricoBranco da Silva Cardoso

Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto

Aprender a (p)rezar na era da técnica
responsabilidade e arbítrio em arquitectura

Rui Pedro Couto Fernandes

2020

Lado A



Nota à edição:

A presente dissertação não obedece, por opção do autor, ao novo acordo ortográfico.

As citações referentes a edições de língua não portuguesa (ou português do Brasil) foram, por facilidade e 
clareza de leitura e encadeamento, transcritas em português (de Portugal), sujeitas a uma tradução livre. 
Apenas excepcionalmente, em passagens indirectamente relacionadas com o texto, ou cuja tradução, crê-se, 
perderia o seu sentido, se optou por manter a versão original.

O recurso a itálicos utiliza-se tanto para estrangeirismos como para salientar alguns termos-chave da 
argumentação. Por vezes, são também utilizados para transcrever termos ou expressões usadas por outros 
autores, devidamente referenciadas.
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Learning to Pray in the Age of Technique is an attempt to understand what we may designate 
as the social function of architecture. It is an attempt, through the notions of responsibility 
and will, to substantiate the idea that architecture may, through its very own disciplinary 
acts, play a role of political relevance in the development of freedom. This premise ends 
up guiding the whole investigation towards a mobilization of arguments that frame a 
personal project of architecture through the awareness of (its) political agency.

In the first part, we try to contextualize the tendencies of global contemporary architecture, 
seeking to understand the overall state of the discipline itself so that, subsequently, 
we can identify and establish the basis for the framing of a critical relationship with 
(disciplinary) reality, that will ultimately nurture the construction of an idea - or a 
project - of architecture that accepts its own instability as a productive condition. Thus, 
also an idea that embraces adversity and contradiction as productive conditions. Lastly, 
reaffirming the belief in the subjective objectivity (or maybe the objective subjectivity) of 
the designing process, in which the individual confronting of circumstance, action can 
move between responsibility (that belongs to the individual-collective domain) and will, 
between awareness and the libertarian dimension of action (as the place of designing). 
For this reason, this dissertation is also an attempt to understand and reiterate the 
artistic-scientific condition of architecture, its borderline, multidimensional condition.

Formally, this work is divided in two parts, A-side and B-side, as a double-sided disc record, 
that materialize the complicity between thinking and doing. The A-side consolidates the 
arguments that uphold the responsibility of practice, the B-side invigorates or contradicts 
those same fundaments through the proof of the authenticity and contradiction of 
designing.

abstract



6

‘Aprender a (p)rezar na era da técnica’ é uma tentativa de entendimento daquilo que 
poderemos designar como a função social da arquitectura. É uma tentativa de, por meio 
das noções de responsabilidade e arbítrio, consubstanciar a ideia de que a arquitectura 
possa, através dos actos disciplinares, desempenhar um papel de pertinência política no 
desenvolvimento da liberdade. Esta premissa acaba por direccionar toda a investigação 
subsequente numa mobilização de argumentos que permitam o edificar um projecto 
pessoal de arquitectura através da sua consciência de actuação política.

Num primeiro momento, procura-se contextualizar as tendências do panorama 
arquitectónico contemporâneo, procurando compreender o estado global da disciplina, 
para que, posteriormente, se possam identificar e estabelecer bases para a construção 
de uma relação crítica com a realidade (disciplinar), que alimentará a construção de 
uma ideia - ou projecto - de arquitectura que aceite a sua própria instabilidade como 
condição. É por isso também uma ideia que abraça a contrariedade e a contradição como 
circunstâncias produtivas. Por fim, reafirmando a crença na subjectiva objectividade 
(ou, talvez, objectiva subjectividade) do domínio processual, no qual, no enfrentamento 
pessoal da circunstância, a actuação se poderá mover entre a responsabilidade (do 
domínio indivíduo-colectivo) e o arbítrio, entre a consciência e a dimensão libertária 
da acção (enquanto lugar do desenho). Por esta razão, a dissertação será também uma 
tentativa de compreender e reiterar essa condição artístico-científica, (trans)fronteiriça e 
multidimensional, da actividade arquitectónica.

Formalmente, o trabalho divide-se em duas partes, Lado A e Lado B, como um álbum de dois 
lados, que materializam a cumplicidade entre pensar e fazer. No Lado A estão alicerçados 
os argumentos de apoio à consciência da prática, no Lado B revigoram-se, ou contrapõem-
se, esses fundamentos pela prova à autenticidade e ao contraditório do projecto. 

resumo
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nota à organização do trabalho

‘Aprender a (p)rezar na era da técnica’ organiza-se sob dois momentos distintos - mas 
complementares - que coincidem com a divisão estrutural entre ‘Lado A’ e ‘Lado B’. O 
primeiro, corresponde a uma reflexão sobre o estado corrente da disciplina e a tentativa 
de construção de um posicionamento crítico, depois de um período de maturação que 
coincide com uma primeira oportunidade de contacto com o trabalho profissional. O 
segundo momento, corresponde a uma (não) asseveração desse pensamento, através da 
experiência particular do projecto. A bipartição da estrutura reflecte a condição dual da 
arquitectura, entre pensar e fazer, que a própria dissertação assim adopta. Entre o pensar e 
o fazer vão-se desenhando os argumentos de apoio da dissertação.

Ainda que a estruturação entre ‘Lado A’ e ‘Lado B’ corresponda a uma separação (apenas) 
lógica entre pensar e fazer, não se pretende que o trabalho seja lido como uma forma 
de verificabilidade, como um exercício de reflexão-comprovação, mas como um diálogo 
ambivalente entre o que se diz e o que se faz – que não tem necessariamente que resultar 
em comprovação, mas pode até, em último caso, vir a demonstrar-se contraditório: 
porque esse será um movimento natural do pensamento, que aqui não pretenderíamos 
negar. De facto, a leitura poderia ser feita no sentido inverso - começando pelo Lado B - e, 
cremos, uma mesma (in)coerência seria registada.

O título toma de empréstimo, em jeito de homenagem, a expressão que intitula uma obra 
do autor português Gonçalo M. Tavares[ 1] – do mesmo modo, a designação de alguns 
temas e capítulos deriva igualmente do romance do escritor português (devidamente 
identificados com recurso a itálico).

Aprender a Rezar na Era da Técnica conta a história de um exímio profissional, médico-

1  TAVARES, Gonçalo M.; Aprender a rezar na Era da Técnica, Alfragide: Editorial Caminho, 2018
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cirurgião, que abandona a medicina para se dedicar à política. Aprender a Rezar na 
Era da Técnica retrata um personagem friamente lógico, quasí-desumano, que, pelas 
circunstâncias de formação (pessoal e profissional), não aparenta (re)conhecer qualquer 
sentimento de empatia – na sua prática profissional nutre o mais profundo desprezo 
pelos seus pacientes, como de resto pelo restante mundo, quando envereda pela vi(d)
apolítica. Curiosa e paradoxalmente, é precisamente a sua frieza ‘científica’ que o levará a 
destacar-se como um profissional de excepção e lhe garantirá a destacada reputação que 
alcança na cidade – e que o motivará a querer participar, enquanto protagonista, da vida 
política da cidade.

Lenz Buchman é o paradigma e a culminância da ‘era da técnica’: de uma época em que 
a história não é já a de como o homem se separa da natureza, moldando-a enquanto se 
conhece a si próprio, mas a de como, reconhecendo a sua predominância, o fazer não pode 
senão ser a assunção, algo maquínica, da afirmação do homem, da preponderância do 
homem sobre o próprio homem - cuja competência é o padrão de avaliação (por isso se 
irrita quando alguém, confundido o “coração” com “mãos”, “bondade” e “competência 
técnica”, lhe agradece o salvamento de um familiar, pensando ingenuamente que é a sua 
rectidão moral que salva e não o seu domínio científico: pura questão de técnica) -, que 
segue apenas o propósito inumanamente motivado da sobrevivência – repelindo consigo 
qualquer noção ou sentimento de recognição mútua.

Assim, o título da dissertação vem não apenas como tributo, mas também enquanto 
provocação, ou repto. Se o não-humanismo do personagem de M. Tavares é essencialmente 
uma questão de (pre)domínio técnico, aqui abraça-se o ímpeto (des)construtivo, tão 
dirigido à imaginação como à razão, da tomada de posição no mundo. Trata-se, no fundo, de 
explorar (n)uma, entre as várias direcções possíveis, o que advém ao sujeito “quando a sua 
posição no mundo tem de ser recortada num tempo a que chamamos «era da técnica».”[ 2]

2  MOURÃO, Luis; Colóquio, Fundação Calouste Gulbenkian [http://coloquio.gulbenkian.pt/bib/sirius.exe/news?i=16]





"Agora, enquanto se olha no espelho - talvez pela 
primeira vez na vida - uma revolução acontece no 
seu íntimo. De súbito, ela torna-se reflexiva; capta 
a possibilidade de se tornar diferente, de mudar - 
a possibilidade de desenvolver. Se alguma vez ela se 
sentiu à vontade nesse mundo, nunca mais voltará a 
adaptar-se a ele."

Marshall Berman, Tudo o que é sólido se desmancha no ar, p.54





I.   prólogo
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inquietação teórica              [ 1]

  Think, for instance, of a writer who is trying to convey certain ideas which to him are 
contained in mental images. He isn’t quite sure how those images fit together in his mind, 
and he experiments around, expressing things first one way and then another, and finally 
settles on some version. But does he know where it all came from? Only in a vague sense. 
Much of the source, like an iceberg, is deep underwater, unseen – and he knows that. [ 2]

Há momentos em que, pelas mais diversas circunstâncias ou razões interiores, somos 
impelidos a situarmo-nos e perspectivarmo-nos perante o mundo, tentando posicionar-
nos. Este documento testemunha, precisamente, essa tentativa.

O trabalho (s)urge de uma ânsia pessoal de situação, depois de cinco anos de aprendizado 
e envolto por um sem-número de influências, enquanto gestação dessa instrução – mas 
também enquanto formação de uma consciência (política) individual, que mobiliza 
uma transformação no entendimento (pessoal) de arquitectura. Desde logo, a vontade 
que o origina (ir)rompe de um frustrante caminho, trilhado sinuosamente, com alguma 
dificuldade em assimilar o significado de teoria numa área que se crê - cria - prática. Por 
demorada compreensão - ou limitação compreensiva - a reflexão teórica foi, durante o 
aprendizado, eclipsada pela instrução técnica, motivando uma frustração pessoal que 
viria a revelar-se determinante para a construção de um posicionamento interpretativo, 
crítico, sobre a realidade. Nesse sentido, por contraponto à automatização de um processo 
(pessoal) de aprendizagem particularmente marcado por instrumentos, procedimentos e 
ferramentas práticas - técnicas -, pretende-se, aqui, instigar a (pertinência da) instrução 
teórica - crítica.

Afinal, pensar e fazer não são, de todo, duas vias paralelas ou divergentes, mas dois 
trilhos de um mesmo percurso que vai, gradualmente, convergindo, tornando-se um só. 
Por complementaridade, a arquitectura pertencerá tanto à “qualidade do fazer” como 

1  MONEO, Rafael; Inquietud teórica y estrategia proyectual, Barcelona: Actar, 2004
2  HOFSTADTER, Douglas; apud. CALVINO, Italo; Six memos for the next millennium, London: Penguin Books, 2016, p.87
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à “sofisticação do pensar”[ 3]. Ao traduzir-se na organização da vida e do espaço - ou da 
vida no espaço -, requer, ou deveria requerer, uma reflexão constante da sua actividade. A 
inevitabilidade (da) prática não ilegítima a possibilidade da teoria. Antes, na cumplicidade 
entre pensar e fazer, ou ainda entre pensar enquanto fazer e fazer enquanto pensar - pensar 
fazendo, fazer pensando - a inter-relação com a orientação crítica do projecto motiva um 
modo singular de re-colocar questões. Abrir e (re)pensar o espaço de problematização; 
reiterar a esfera da instrução teórica da, e na, acção projectual torna-se então, o object(iv)
o da reflexão.

Neste sentido, o que se pretende é o equacionamento, tomando o tempo e distância que 
nos permitam balançar os termos (responsabilidade e arbítrio) e condições da nossa 
operação e posicionarmo-nos criticamente, para agir – recuperando assim, cremos, 
o sentido teórico da arquitectura. Partindo da necessidade de obter respostas, cedo se 
apercebe da pertinência de (saber) colocar questões. E é sobretudo isso que se ambiciona, 
do ponto de vista (auto)pedagógico, alcançar: a capacidade crítica de conseguir formular 
questões. Pois que será mais importante - e pertinente - saber identificar e formular os 
problemas, que dar as respostas. Para tanto, por ora, contentar-nos-emos com o não-
saber, com o tentar-saber – por provocação de Oscar Wilde, guardamos que “o saber seria 
fatal. O que nos encanta é a incerteza. Um véu de neblina torna as coisas maravilhosas”[ 4]. 
(E por isso também a dissertação é uma tentativa de guardar o lugar de complexidade e 
contradição da arquitectura.)

A viagem que origina o trabalho objectiva-se ao longo de quatro momentos de formulação: 
i) frustração – por inépcia ou dilação do intelecto, afinal, essa é também condição 
do aprendizado: (d)o tempo de cada um; ii) afastamento/distância – momento de 
apartamento objectivo da realidade familiar - leia-se família, morada, faculdade, cidade, 
país; primeiro, um momento de intercâmbio, que planta a semente da consciência mas, 
sobretudo, um segundo momento, de experiência profissional e contacto com uma outra 
realidade social (Londres) -, por uma e outra circunstâncias de acentuada maturação 
pessoal; iii) reflexão – o desenvolvimento de uma consciência crítica ao longo de todo 
esse trajecto (acentuada pelo ‘regresso a casa’); iv) revisão (d)e projecto – um momento de 

3  VIEGAS, Luís; Diálogos entre Arquitectura e Cidade. Por um campo multidisciplinar operativo, Porto: FAUP, 2014, Tese de 
Doutoramento, p.22
4  WILDE, Oscar; O Retrato de Dorian Gray, Lisboa: Editorial Estampa, 1995
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reavaliação e reconsideração, com vista a um ‘novo rumo’. Estes quatro momentos são, 
aqui, desdobrados em duas partes, sob a bipartição da estrutura em ‘Lado A’ e ‘Lado B’, 
enquanto sinalização dessa cumplicidade entre pensar e fazer.

Como ponto de partida, motivado por essa transformação (do sentido) pessoal, ‘Aprender 
a (p)rezar na era da técnica’ assenta na ideia de que haja uma função social inerente à 
arquitectura, de que esta possa desempenhar um papel de pertinência política. O que 
não significa, deveremos sublinhar, que se encare a tarefa da arquitectura como exercício 
político, mas que reconhecemos nas suas acções também uma dimensão política ou 
social. Esta ideia acaba por direccionar toda a investigação subsequente numa óptica algo 
desconfiada da acção que, deveremos admiti-lo, com algum prazer descobrimos ‘controlada’ 
quando tivemos a oportunidade de reavivar, no ‘Lado B’, o exercício experimental do 
desenho (projecto). Afinal, “Não-saber não é uma forma de ignorância, mas uma difícil 
transcendência do conhecimento”[ 5] – quando conscientes disso, acrescentaríamos. 
Por esta razão, a dissertação será também uma tentativa de compreender e reiterar 
essa condição artístico-científica, (trans)fronteiriça e multidimensional, da actividade 
arquitectónica.

Neste sentido, ‘Lado A’ e ‘Lado B’ são duas faces da exploração daquilo que, cremos, 
está explícito nos termos que distinguem o subtítulo - responsabilidade e arbítrio - como 
‘verdadeiro’ tema da dissertação – uma divagação sobre a condição de ser-arquitecto 
(sublinhe-se a intencional ambiguidade que a palavra ser levanta enquanto ‘qualificação’ 
e ‘(id)entidade’). No fundo, o objetivo prende-se com a tentativa de encontrar o equilíbrio 
entre a objectividade e a subjectividade, razão e intuição, o procurando compreender em 
que moldes a actividade do arquitecto se poderá mover entre a responsabilidade social da 
sua actuação e o arbítrio da sua vocação (do desenho).

Valerá, ainda, sublinhar que este ‘Lado A’ (ou inquietação teórica) é o foco da dissertação – e 
não é senão um entendimento pessoal da arquitectura.

5  LESCURE, Jean; apud. BACHELARD, Gaston; The Poetics of Space, London: Penguin Books LTD, 2015, p.16





II. párodo



1. Andreas Gursky, Chicago, board of trade II, 1999
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(a arquitectura n)a era da técnica

 No, can you believe how far we’ve come 
 In the New Age? 
 Freedom to have what you want 
 In the New Age we’ll all be entertained 
 Rich or poor, the channels are all the same 
 You’re a star now, baby, so dry your tears 
 You’re just like them 
 Wake on up from the nightmare [ 1]

[ posições no mundo (inventário) ]

Em Tudo o que é sólido se dissolve no ar[ 2], um profundo (e brilhante) estudo sobre a 
modernidade, o filósofo americano Marshall Berman compromete-se numa viagem pelos 
diversos estágios do processo de modernização para nos demonstrar sucessivamente 
aquele que reconhece como o facto básico de toda a vida moderna: “é que essa vida é 
radicalmente contraditória na sua base”[ 3]. Desde logo porque a modernização denota 
a capacidade de unir (toda) a humanidade, embora sob uma “união de desunião”, que 
se caracteriza por um cenário “de permanente desintegração e mudança, de luta e 
contradição, de ambiguidade e angústia”[ 4], um cenário de contraditória multiplicidade 
“que tudo abarca, em crescente expansão, (...) capaz de tudo excepto de solidez e 
estabilidade”[ 5]. No fundo, Marshall Berman tenta demonstrar que apesar de vivermos 
num mundo global(izado), o que realmente distingue a modernidade é essa paradoxal 
“desintegração” – que portanto, na sua visão, constitui também a fonte manancial de uma 
possível transcendência dessa condição.

Com efeito, aquilo que parece realmente distinguir a modernidade - e sobretudo a 
actualidade - é o facto de que aparentemente “não existe um mundo único, uma única 

1  TILLMAN, Joshua (Father John Misty); “Total Entertainment Forever”, 2017
2  BERMAN, Marshall; Tudo o que é sólido se desmancha no ar, São Paulo: Companhia das Letras, 1982
3  Ibidem, p.19
4  Ibidem, p.9
5  Ibidem
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verdade”[ 6]e, portanto, de que, face ao cenário de pluralidade que a modernidade desperta, 
a realidade se vai desintegrando ou fragmentando. Face a uma realidade cada vez mais 
diversa, pode soar difícil a identificação de sinais ou figuras de coerência, paradigmas 
ou princípios comuns que possam dar algum sentido de unidade à aparente desunião do 
presente.

Num ensaio de indagação sobre o (estado do) global da arquitectura - produzido para a 
editorial monográfica El Croquis[ 7] - em que, analisando as transformações na arquitectura 
e nos processos de trabalho ao longo dos últimos anos, procura compreender as 
tendências da arquitectura contemporânea, o arquitecto espanhol Alejandro Zaera-Polo 
traça algumas considerações sobre a arquitectura contemporânea.

Num exercício complementar ao ensaio, Zaera-Polo esboça um diagrama taxonómico no 
qual cartografa algumas das práticas contemporâneas de acordo com aquilo que considera 
a sua abordagem à arquitectura – o que toma como o seu posicionamento estético-político 

. Ao procurar classificar as práticas contemporâneas numa série de grupos consoante a 
sua posição (est)ética, inteiramente consciente do risco reducionista que esse exercício 
representa, Zaera-Polo procura compreender o estado geral da disciplina e, mais ainda, 
(d)a própria sociedade, salientando a medida em que as transformações disciplinares são 
reflexo ou nos informam das transformações sociopolíticas que lhe estão na base. A ideia 
de Zaera-Polo ao tentar compreender as tendências gerais da arquitectura contemporânea 
parte do pressuposto de que, nos últimos anos, sobretudo nos anos que seguiram a crise 
de 2008, tenha ressurgido um interesse ou consciencialização (política) da arquitectura, 
motivando uma refundação prática (e) disciplinar. 

De facto, a conjuntura actual parece denotar uma consciencialização (mais ou menos) 
generalizada face à anuência política global, bem como a alguns dos efeitos da proliferação 
do sistema neoliberal. De um modo geral, a crise dos anos recentes actuou como um 
despertar colectivo que parece ter fixado a percepção das pessoas relativamente ao estado 
de coisas - dos níveis de desigualdade no panorama global à consciência ambiental, da 
falência do domínio e instituições públicos à financeirização[ 8] gradual da economia 

6  ZAERA-POLO, Alejandro; “Un mundo lleno de agujeros”, in El Croquis 88-89 Mundos (I), Madrid: El Croquis Editorial, 
1998, pp.308-323
7  ZAERA-POLO, Alejandro: “Well into the 21st Century. The architectures of post-capitalism?”, in El Croquis 187 Sergison 
Bates 2004-2016, Madrid: El Croquis Editorial, 2016, pp.252-287
8  Essencialmente, a financeirização designa um processo de conversão dos bens e serviços em lucros ou activos 
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2. Alejandro Zaera-Polo, Guillermo Fernández-Abascal, Bússula Política da Arquitectura Global, 2016
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e das demais áreas da vida, à precariedade das condições e vínculos laborais - que, na 
arquitectura, provocou um sentimento de descontentamento que se manifesta por 
entre as diversas tendências e abordagens ao projecto, suscitando uma revisão crítica do 
exercício da prática mas - a nosso ver - não tanto, como veremos, da disciplina.

 In the 1920s form was supposed to follow function.
 In the 60s form was supposed to follow movement.
 In the 90s form was supposed to follow programme.
 In the 00s form is supposed to follow Icons.
 The time will come when form will follow only itself. [ 9]

A arquitectura das últimas (duas) décadas desenvolve-se sobretudo em reacção à cultura 
hipermoderna que a precede, como manifestação face aos efeitos da globalização e, em 
parte, às consequências da proliferação da economia neoliberal[ 10] - tão bem ilustrada 
no motto tatcheriano de que ‘não existe sociedade, apenas indivíduos’ - que tem vindo 
a impor-se de modo imponente desde os anos 80 e se aponta como responsável pela 
progressiva dissolução da vida em sociedade.

Se a arquitectura moderna foi, como sugere Zaera-Polo, “uma tentativa de disciplinar 
arquitectonicamente as forças indomáveis do capitalismo industrial”[ 11] - pelo seu inerente 
projecto social -, os ideais contemporâneos de liberdade política traduziram-se, para 
parte da arquitectura dos anos 90 e 2000, “em modelos de flexibilidade e na proposição de 
uma concepção aberta do projecto”[ 12]. Não por acaso a arquitectura mais (re)conhecida 
destas décadas abraçava, em sintonia com as políticas da globalização, o frenesim formal 
e o ‘fervor icónico’ como valores político-estéticos – por isso terá sido também a época por 
excelência dos grandes projectos de transformação urbana, da grande escala (bigness[ 13]), 

financeiros.
9  AURELI, Pier Vittorio, GEERS,  Kersten; TATTARA, Martino; SEVEREN, David Van; “Obstruction: A Grammar for the 
City”, in AA Files no. 54, 2006, p.3
10  Essencialmente, o neoliberalismo assenta sob uma lógica de privatização das várias esferas da vida e na conversão de 
todas as áreas da produção e da vida, inclusive os bens colectivos (habitação, educação, saúde) em activos financeiros.
11  ZAERA-POLO, Alejandro; “Un mundo lleno de agujeros”, in El Croquis 88-89 Mundos (I), Madrid: El Croquis Editorial, 
1998, p.311
12  Ibidem, p.314
13  KOOLHAS, Rem; “Bigness, or the problem of large”, in Small, Medium, Large, Extra-Large, New York: Monacelli Press, 
1995
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da imagem de marca (‘efeito Bilbao’[ 14]) ou ‘espetáculo’[ 15] como valor formal. Se uma parte 
significativa dessa arquitectura se destacava pela complacência e tradução formal (e 
processual) dos valores da fragmentação da cultura, uma outra parte dos arquitectos 
insurgir-se-ia e (re)fundaria a sua prática debaixo de uma revisão estética dos valores 
formais associados à indulgência hipermoderna da arquitectura.

Desde logo apercebendo-se da distorcida relação entre a economia e a cultura, grande 
parte da arquitectura tenderia a afastar-se da política do espetáculo enquanto condição 
de existência. A experiência da arquitectura precedente difundiu, um pouco desde o 
início do milénio mas sobretudo nos anos que seguiram a crise de 2008, a ideia de que “a 
cidade do fim do século XX se tinha tornado ingovernável, ‘implaneável’, e movida pelas 
políticas do laissez-faire”[ 16], o que constituiu o alibi perfeito para uma reclusão (moral) 
num exercício disciplinar mais ‘sério’. Focando-se mais estritamente sobre as “questões 
que preocuparam os arquitectos ao longo dos séculos”[ 17] - “os discursos auráticos 
sobre o corpo, a matéria e o lugar”[ 18] - a hipermodernidade deu lugar à “reificação de 
um imaginário moderno” - de “carácter assumidamente abstracto e não-referencial”[ 19] 
-, destituído do seu projecto social, que procurava “refúgio na dimensão rarefeita do 
discurso estético”[ 20]. Ainda que sobre um controlo formal incomparavelmente mais 
moderado, a arquitectura circunscreve-se igualmente sobre uma tradução estética de 
valores políticos - procurando opor resistência à ideia de que a arquitectura estivesse a 
tornar-se refém do sistema, reduzida à condição de mercadoria (commodity) -, agora como 
uma “forma de acção moral”[ 21]. Paradoxalmente, o ênfase e o valor colocados sobre o 
(culto do) objecto arquitectónico acabam por fazer dela também ‘mercadoria’, revelando a 
contradição inerente a este discurso crítico, já que revelam preocupações “mais morais que 
políticas”[ 22] - ainda que tenha surgido, precisa e paradoxalmente, de um posicionamento 
crítico de abnegação (a reclusão foi usada como uma posição, ou statement, política ao 

14  Aquilo que se apelidou de ‘efeito Bilbao’ reflectia a procura de estímulo económico pela valorização cultural da forma
15  DEBORD, Guy; A Sociedade do Espetáculo, Lisboa: Antígona, 2012 
16  TOPALOVIC, Milica; “Urbanism after Urbanism”, in Positions on Emancipation: Architecture between Aesthetics and Politics, 
Baden: Lars Müller Publishers, 2018, p.129
17  WOODMAN, Ellis; apud. TILL,  Jeremy; “Scarcity contra Austerity”, in Places Journal, 2012 [edição online]
18  BARATA, Paulo Martins; “Moderno nunca mais (in memoriam Manuel Graça Dias)”, in Jornal Público, 2019
19  Ibidem
20  TILL, Jeremy; “Scarcity contra Austerity”, in Places Journal, 2012 [edição online]
21  Ibidem
22  DELALEX, Gilles; “The Ruins of Adolescence”, in Positions on Emancipation: Architecture between Aesthetics and Politics, 
Baden: Lars Müller Publishers, 2018, p.75
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3. [em cima] Frank Gehry, Guggenheim Bilbao, 1997
4. [em baixo] Valerio Olgiati,Perm Museum XXI , 2008
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[anexo 1]
Less is enough

retirar-se da esfera da discussão propriamente política) - e expondo a sua fragilidade. O 
desligamento relativamente aos processos e condições externos que exercem influência 
sobre a arquitectura espelha o alheamento das suas condições de produção (mascarado 
por essa validação moral). A arquitectura - não apenas a forma, mas a própria disciplina 
- vê-se, assim, autonomizada: (e) vê resumirem-se as suas ambições sociais em operações 
estéticas.

Do outro lado deste panorama apercebendo-se do risco inerente a esta moralização da 
arquitectura, a arquitectura dos anos recentes, sobretudo dos anos subsequentes à crise, 
procurou refundar a sua própria linguagem por forma a distanciar-se desta constrição 
crítica.

[1] Por um lado, a crise mobilizou a tentativa de recuperação de um discurso política e/
ou socialmente mais comprometido. O descontentamento geral para com as precárias 
condições de vida (da classe e) da população e as desigualdades sociais provocadas pelo 
sistema levou à reiteração de um discurso que procurava trazer à tona e pôr em discussão 
os problemas e condições da vida contemporânea, patente não apenas no “modo como 
a arquitectura social foi convertida em tema e rapidamente integrada no mercado 
das bienais e das feiras de especialidade”[ 23] mas sobretudo na procura por formas e 
processos alternativos de intervenção arquitectónica e no aparecimento de uma nova 
figura arquitectónica: o arquitecto-activista. Na arquitectura, o activismo tem expressão 
essencialmente através de uma demonstração política e social de resistência que se opõe 
à comoditização a que a arquitectura vinha, inertemente, assistindo. Apropriando-se de um 
discurso de responsabilização social, vários arquitectos direccionam as atenções sobre 
“os processos usuais de intervenção arquitectónica”[ 24] - leia-se, encomenda -, alegando 
uma actuação fora desse contexto de sujeição e submissão ao mercado e um ingresso 
mais activo e directo nos processos de mediação e construção, mais comprometido com 
as pessoas e comunidades.

[2] Um ponto de ancoragem recorrente para a arquitectura contemporânea parece 
surgir, no seguimento de uma revisão histórica da disciplina. Do ponto de vista formal, 
a arquitectura parece procurar distanciar-se do carácter abstracto e não referencial que 

23  CHABARD, Pierre; “Utilitas, Firmitas, Austeritas”, in Punkto, 2017 (edição online)
24  ZAERA-POLO, Alejandro; “Well into the 21st Century. The architectures of post-capitalism?”, in El Croquis 187 Sergison 
Bates 2004-2016, Madrid: El Croquis Editorial, 2016, p.257
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uma parte da arquitectura dita ‘pura’ havia abraçado e, por isso, uma das estratégias 
de oposição é por via de um ‘retorno à história’ como base referencial para o projecto. 
Não se trata apenas de uma recuperação da história como instrumento de modelação 
formal mas da (re)apropriação de um discurso (formal e disciplinar) histórico, como 
base pré-individual - portanto colectiva - de conhecimento: uma construção teórica (e 
crítica) bem fundamentada que encara a disciplina como ‘instrumento de resistência’ 
mas que, simultaneamente, não esconde nem se distancia das circunstâncias do seu 
tempo, imiscuindo esta revisão com as técnicas e condições construtivas do presente. 
Por consequência, esta refundação histórica e disciplinar parece promover uma certa 
reafirmação da autonomia disciplinar, “explorando a disciplina como ponto de partida 
para problemas estritamente arquitectónicos”[ 25], ainda que demonstre uma variedade 
de preocupações “que variam de referências com motivações políticas (...) a propósitos 
abertamente hedonistas”[ 26]. 

[3] Para Zaera-Polo, outra das tendências da arquitectura contemporânea, prende-se 
com uma simplificação das formas e dos processos de produção de formas. O esforço 
de contenção formal, que procura deliberadamente evitar a complexidade formal (e 
processual) associada à arquitectura (do início) da era neoliberal, denota um nítido 
afastamento quer dos processos técnico-científicos quer dos processos especulativos 
(por vezes individualizados) de concepção que caracterizavam e consubstanciavam 
os experimentos formais das gerações anteriores, substituindo-os agora por métodos 
fortemente marcados - e, por vezes, mascarados - por lógicas conceptuais mais 
simples (por vezes, simplistas ou diagramáticas). Segundo Zaera-Polo, a arquitectura 
contemporânea incorpora uma certa literalidade, na medida em que simplifica os seus 
meios de expressão – seja pelo ‘retorno da história’, o simbolismo, a persistência do 
essencialismo e do fundamentalismo (construtivo ou material). Os edifícios podem ser - e 
são efectivamente - comummente reduzidos a uma ideia principal abstracta (conceito) 
ou figuração reconhecível (seja pela apropriação de formas tradicionais ou pelo recurso a 
linguagem ou elementos canónicos), simplificação essa que, na sua opinião, reflecte uma 
certa noção de que a arquitectura deva ou necessite de ser literal, directa, para “religar-se 
com as pessoas”[ 27] – uma espécie de efeito do populismo sobre a disciplina, segundo o 

25  ZAERA-POLO, Alejandro; “Well into the 21st Century. The architectures of post-capitalism?”, in El Croquis 187 Sergison 
Bates 2004-2016, Madrid: El Croquis Editorial, 2016, p.267
26  Ibidem
27  Ibidem, p.265
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5. [em cima, esquerda] Sergison Bates, Welcome Center, Shanghai, 2016
6. [em cima, direita] 6a architects, Residências Cowan Court (Churchill College), Cambridge, 2016
7. [no meio] De Vylder Vinck Taillieu, PC Caritas, Meller, 2016
8. [em baixo] Office KGDVS, Villa, Linkbeek, 2015
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9. [em cima] BIG, Amager, Copenhaga, 
10. [ao centro] Office KGDVS, Villa, Buggenhout, 2013

11. [em baixo] Selgascano, Auditório El Batel, Cartagena, 2011

0 1051

0 1051

0 1051

0 1051

0 1051

0 1051

falta

falta



32

autor[ 28].

[4] Por outro lado, o descontentamento para com o sistema difunde uma certa ideia de 
que a arquitectura não pode nem consegue reverter o estado de coisas. Para uma parte 
dos arquitectos este é o pretexto para o divórcio da forma para com o seu compromisso 
ou função. De facto, parece facto (mais ou menos) transversal o afastamento entre forma 
e conteúdo, edifício e função. O descomprometimento para com o programa tornou-
se, “em certa medida, o programa de resistência à instrumentalidade neoliberal”[ 29], “a 
disfuncionalidade e a exploração deliberada da contingência tornaram-se qualidades 
comuns”[ 30]. A crença de que a arquitectura não é totalmente dependente do seu 
conteúdo ou função revela-se na crescente tendência para que o espaço, resistindo à 
instrumentalidade e determinismo da função, se descomprometa com o programa, 
dando lugar a uma descomprometida ‘arquitectura sem conteúdo’[ 31], que se abre 
(indefinidamente) ao uso.

[5] No lugar do processo experimental e especulativo do desenho/composição - que 
vemos tão exímia e exemplarmente representado em Siza Vieira -, parece afincar-se um 
processo mais pragmático de concepção – seja a depuração ou busca pelo essencialismo 
da forma, o mais despreocupado e ‘ingénuo’ exercício de miscigenação de formas, tipos, 
imagens, referências ou as lógicas diagramáticas e (aparentemente) tecnocratizadas de 
concepção. (Evidentemente, existem também raras e valorosas excepções que provam a 
regra, entre as quais salientamos, por exemplo, a arquitectura de Selgascano ou (alguns 
projectos de) Smiljan Radić). Neste sentido, a concepção parece já não seguir uma matriz 
composicional, como exercício experimental de procura, mas organizacional, como 
processo de depuração ou predeterminação a partir de formas dadas, cujo estímulo é a 
própria “consistência interna do projecto ”[ 32].

Entre as várias abordagens e tendências expostas por Zaera-Polo, a legibilidade da obra 
parece sobrepor-se à complexidade natural da gestão (pragmática) da circunstância. 
De certo modo, parece que a forma que arquitectura encontrou de lidar com o ‘fim das 
grandes narrativas’ foi a reclusão nas pequenas narrativas - seja pelo ‘revisionismo’, pelo 

28  Ibidem, pp.263-267
29  Ibidem, p.275
30  Ibidem, p.273
31  GERRS, Kersten [et. al]; Architecture Without Content, London: Bedford Press, 2015
32  Ibidem, p.273
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‘fundamentalismo’, pela ‘sustentabilidade’, pelo ‘activismo’, ou uma outra tendência. 
As ambiguidades da dimensão artística - e social? - do desenho são substituídas pelas 
certezas da refundação disciplinar (e) histórica. Como se (o problema d)a forma tivesse 
chegado a uma condição ‘pós-artística’.

Não cabe aqui expor uma crítica às aproximações ou tendências da arquitectura 
contemporânea, mas uma tentativa de enquadrar criticamente as formas de actuação 
disciplinar, permitindo situar a prática e a disciplina no quadro político em que se inserem. 
Nesse sentido, devemos desde já reforçar que a crítica aqui operada denota também - como 
Marx quando, com a sua “visão dialéctica e diluidora” [ 33], exalta a burguesia antes de a 
criticar -, uma certa consideração pelo desenvolvimento da arquitectura contemporânea. 
Por isso, usando a crítica também como forma de admiração, a contextualização aqui 
avançada pretende-se como mera tentativa de circunscrição do compasso global da 
arquitectura, que não pode, nem deve, ser lida independentemente do contexto social e 
político em que é produzida. 

[ olhar para o mesmo de maneira diferente ]

  O paradoxo reside precisamente no facto de que, embora tenhamos este enorme conjunto de 
possibilidades devido ao progresso técnico, podemos observar mais e mais abordagens cínicas e 
revisionistas, que não celebram, mas antes simplificam, esta complexidade.[ 34]

Apesar da manifesta pluralidade de abordagens e posicionamentos relativamente à 
arquitectura, o cenário arquitectónico contemporâneo é, em última instância, sobrepujado 
pela contenda que anima aquele que poderia ser um dos mais interessantes debates 
disciplinares – o confronto entre autonomia e heteronomia. Dentro do actual quadro 
de produção (neoliberal), essa demanda vai-se abreviando num dos mais sintomáticos 
- e sistemáticos - debates, que opõe a uma arquitectura cuja actuação parece reflectir 
uma descrença no potencial político e social da disciplina, uma outra visão que, não se 
resignando com essa inoperância disciplinar, procura formas alternativas de actuação 

33  BERMAN, Marshall; Tudo o que é sólido se desmancha no ar, São Paulo: Companhia das Letras, 1982, pp.89-96
34  GAUSA, Manuel; in Positions on Emancipation: Architecture between Aesthetics and Politics, Baden: Lars Müller Publishers, 
2018, p.244
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[anexo 2]
"Firmitas, 

Utilitas, 
Austeritas"

social e disciplinar. Num artigo crítico em que analisa o modo como a arquitectura se 
reafirmou depois da crise recente, o arquitecto e professor francês Pierre Chabard, 
identifica essas duas formas de reacção ao contexto globalizado, que distingue como a 
oposição entre autonomia e activismo.[ 35]       

De facto, a discussão parece poder condensar-se entre aqueles que, sem “esperança de poder 
influenciar estruturas ou relações de produção”[ 36], procuram refugiar-se numa validação 
própria da arquitectura, e aqueles que, não satisfeitos com esse entrincheiramento, 
descontentes também com a dormência social generalizada da classe, procuram restituir 
uma outra função à arquitectura, para além do seu préstimo de mercado, “forjando 
ligações com o mundo da economia e da política”[ 37].

No primeiro caso, a arquitectura torna-se então a procura de uma arte-objecto – ‘pura’, 
‘auto-referencial’. A arquitectura aparece, deste modo, como uma tentativa de libertar os 
arquitectos “das impurezas e vulgaridades da vida moderna”[ 38]. A relação entre a arte 
(arquitectura) e a vida moderna passa a ser a ausência de qualquer relação: o arquitecto 
“volta as costas para a sociedade e confronta o mundo dos objectos, recusando-se a 
caminhar através de quaisquer das formas da História ou da vida social”[ 39]. Com o 
egresso da esfera social da vida, crê-se que se estabelece a “autonomia e a dignidade”[ 40] 
da actividade arquitectónica.

No segundo caso, compreendendo essa inércia ou evasão disciplinar, tenta-se colmatar o 
vazio provocado pelo crescente enviesamento profissional da prática (e pela carência de 
apoio ou representação estrutural) pela única escapatória concebível: o ‘desespero’. Por 
isso, na constatação da “crescente incapacidade da arquitectura oferecer respostas para 
os problemas sociais e políticos”[ 41], alguns arquitectos dedicam-se à caridosa “missão de 
endereçar questões urgentes que se situam além da arquitectura”[ 42], procurando, algo 
desesperadamente, reaver a responsabilidade social da arquitectura.

35  CHABARD, Pierre; “Utilitas, Firmitas, Austeritas”, in Punkto, 2017 [edição online]
36  TAFURI, Manfredo; La esfera y el laberinto: vanguardias y arquitectura de Piranesi a los años setenta. Barcelona: Gustavo Gili, 
1984, p.525
37  HERTWECK, Florian; “Introduction”, in Positions on Emancipation: Architecture between Aesthetics and Politics, Baden: Lars 
Müller Publishers, 2018, p.7
38  BERMAN, Marshall; Tudo o que é sólido se desmancha no ar, São Paulo: Companhia das Letras, 1982, p.29
39  BARTHES, Roland; apud. BERMAN, Marshall; Tudo o que é sólido se desmancha no ar, São Paulo: Companhia das Letras, 
1982, p.29
40  BERMAN, Marshall; Tudo o que é sólido se desmancha no ar, São Paulo: Companhia das Letras, 1982, p.29
41  Ibidem
42  AURELI, Pier Vittorio; “Introduction”, in The City as a Project, Berlin: Ruby Press, 2013, p.15
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Pierre Chabard demonstra como, de modos diametralmente opostos, ambas as ‘soluções’ 
acabam sendo vítimas de um mesmo pre(con)ceito: a debilidade do sentido crítico, por 
via de uma tentativa de ‘enobrecimento’ da acção arquitectónica – uns via ‘sacralização’ 
da figura e da acção do arquitecto, outros pelo ‘sacrifício’ dessa(s) mesma(s) figura(s). 
Ao comprimirem-se essencialmente nestas duas atitudes, pela distorção daquilo que 
se poderia insinuar como um esforço ou capacidade efectiva de (tentar) questionar as 
condições sociais e culturais em que operam, “as forças sociais são impelidas em direcções 
ameaçadoras pelos insaciáveis imperativos de mercado”[ 43].

 [ o homem público privado ]

  Ambas serão vítimas de um problema mais abrangente, sistémico e disciplinar, 
que é a “privatização da arquitectura”[ 44] e a consequente profissionalização da 
prática e da disciplina. Se, por um lado, estas arquitecturas nascem de uma atitude 
reactiva à cultura comprometida com o sistema, mas também à experiência da 
crise, por outro, (parte d)ela não deixa de estar comprometida - ainda que algo 
inertemente - com a mesma cultura de que se pretende afastar.

  Se a arquitectura do virar do milénio abraçava, como vimos, as condições da 
economia neoliberal de modo explícito - na sua própria manifestação material 
-, hoje essa relação é um pouco menos óbvia, já intrinsecamente entrosada na 
própria sociedade. A firmação do sistema neoliberal significou a decadência do 
(papel do) estado social, isto é, do papel mediador do estado enquanto garantia 
de equilíbrio ou manobra de compensação das desigualdades criadas pelo 
capitalismo - e, por consequência, do modelo social de cidade em que o estado 
assume esse papel mediador procurando cobrir as necessidades promovidas por 
essas desigualdades e providenciar bens e serviços básicos à população (habitação, 
saúde, educação, etc)[ 45] - “e a sua substituição pelo mercado enquanto entidade 

43  BERMAN, Marshall; Tudo o que é sólido se desmancha no ar, São Paulo: Companhia das Letras, 1982, p.100
44  BISMARCK, Pedro Levi; “Arquitectura e «pessimismo», in Punkto, 2018, p.9 [edição online]
45  “Na segunda metade deste século, em particular depois da Segunda Grande Guerra, essas autarquias foram 
responsáveis por “um equilíbrio entre poder público e privado”, que se tornou uma força decisiva no êxito e crescimento 
capitalistas.”
BERMAN, Marshall; Tudo o que é sólido se desmancha no ar, São Paulo: Companhia das Letras, 1982, p.73
“The order we will reach will be a system, like the present one, of private economy, but not a private economy without 
controls. It will have to be imbued with a collective will, that same will which today imbues any jointly responsible human 
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mediadora entre o privado e o colectivo”[ 46]. Uma das consequências mais directas 
desta consolidação prende-se com a prenunciação da dissolução da condição 
pública da arquitectura - da arquitectura enquanto instrumento ao serviço do 
público, através da promoção pública -, que se vê agora totalmente sujeita às 
lógicas de mercado, refém da comissão e da economia privada. 

  A arquitectura (contemporânea) reflecte o contexto neoliberal na medida em 
que participa - frequentemente contra a própria vontade dos arquitectos - de um 
contexto essencialmente dominado pela privatização, não só de bens e serviços 
mas também da própria profissão. Fechando-se - e focando-se - nas instâncias do 
mercado, a arquitectura vai-se limitando ao exercício da profissão como um acto 
de resposta às exigências da encomenda, e o arquitecto a um prestador de serviços 
que, limitado pela questão da sobrevivência financeira, é forçado a encarar o seu 
trabalho como a “resposta pragmática às demandas dos seus clientes”[ 47]. Por um 
lado, a diminuição da encomenda pública força-o a procurar o mercado como 
única hipótese de actuação, por outro, a precarização das condições e vínculos 
laborais relegam-no a uma condição de instabilidade permanente que lhe retira a 
oportunidade, capacidade e/ou tempo para “reconhecer-se como parte integrante 
de uma prática de debate colectivo sobre as condições e efeitos da produção da 
própria arquitectura na cidade e no território”[ 48].

Por outro lado, o alheamento generalizado da disciplina será, segundo Zaera-Polo, também 
um reflexo geracional: um certo ‘cepticismo ideológico’, ou talvez realismo excessivo - 
um novo existencialismo[ 49], na sua opinião -,  sintoma de gerações marcadas pelo cansaço 
dos cíclicos períodos de crise (e que se creem repetíveis a qualquer momento) que as vão 
convencendo da “insignificância da arquitectura”[ 50] e que portanto veem reduzidas, ou 
reduzirem-se, as suas ambições sociais e políticas. Esta noção partilhada de descrença 

work.
Thus were laid the foundations of “democratic capitalism, with notable theoretical consequences in the field of economy 
and in the organization of the city.”
TAFURI, Manfredo; Architecture and Utopia: Design and Capitalist Development, Cambridge: The MIT Press, 1976, pp.67-68
46  BISMARCK, Pedro Levi; “Arquitectura e «pessimismo», in Punkto, 2018, p.10 [edição online]
47  AURELI, Pier Vittorio; “Introduction”, in The City as a Project, Berlin: Ruby Press, 2013, p.15
48  BISMARCK, Pedro Levi; “Arquitectura e «pessimismo», in Punkto, 2018, p.9 [edição online]
49  ZAERA-POLO, Alejandro; “Well into the 21st century. The architectures of post-capitalism?”, in El Croquis 187 Sergison 
Bates 2004-2016, Madrid: El Croquis Editorial, 2016, pp.271-275
50  Ibidem, p.273
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difunde e sistematiza um sentimento de inércia, que não tem necessariamente que ver 
com inépcia ou ‘acriticidade’, mas com uma constatação de que a arquitectura é incapaz 
de “mudar o mundo” - de que de que os problemas e conflitos sociopolíticos, as diferenças 
sociais ou as alterações climáticas dificilmente possam ser contrariados através da 
arquitectura -, que, portanto, enviesa e consola a disciplina na persecução da dimensão 
mais libertina da prática de projecto, na rendição ‘realista’ e ‘pragmática’ da construção 
de objectos.

Ambas as posições estão seriamente comprometidas. Ambas são capazes de reconhecer 
que a “ordem inexorável, capitalista, legalista e burocrática «determina a vida dos 
indivíduos que nasceram dentro desse mecanismo (...) com uma força irresistível»”[ 51]. 
Porem, ambas são também - ainda que de modos e com preocupações muito diversas 
- igualmente ineficazes, ou profundamente cépticas, em (crer na possibilidade de) 
transcender as suas próprias limitações.

Não admira, portanto, como constatara Walter Benjamin num outro contexto, a um 
outro propósito, que uma parte considerável dos arquitectos de hoje, “sob a pressão das 
condições económicas, passe por um desenvolvimento revolucionário do ponto de vista 
das convicções [atitudes], sem ao mesmo tempo serem capazes de repensar de modo 
realmente revolucionário o seu próprio trabalho, a sua relação com os meios de produção 
ou a sua técnica.”[ 52] Como Lenz Buchmann, o anti-herói de Gonçalo M. Tavares em 
Aprender a Rezar na Era da Técnica, estão totalmente absorvidos pel(o espalhamento d)a 
doença - leia-se, sistema -, limitados e incapazes de extrair as consequências lógicas da sua 
actuação: “o cancro tinha-o[s] a ele[s] – (...) estava[m] transformado[s] num objecto”[ 53].

51  BERMAN, Marshall; Tudo o que é sólido se desmancha no ar, São Paulo: Companhia das Letras, 1982, p.26
52  BENJAMIN, Walter; “The Author as Procucer”, in Selected Writings Volume 2, Cambridge: Harvard University Press, 
2005, p.772
53  TAVARES, Gonçalo M.; Aprender a rezar na Era da Técnica, Alfragide: Editorial Caminho, 2018, p.273
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[ perder o controlo ou criar um mundo? ]

  É a era da técnica, com a sua possibilidade de diagnóstico pormenorizado e de combate em 
múltiplas frentes, que impõe ao humano a possibilidade de um longo e exaustivo tempo de 
perda de controlo. É também a era da técnica - como qualquer outra, aliás - que cria os avatares 
com os quais substitui as formas de evasão no imponderável das eras anteriores.[ 54]

A crescente incapacidade que se verifica em “responder aos desafios sociais e culturais 
que resultam do capitalismo globalizado”[ 55] expõe ou elucida a situação (anémica) 
em que se encontra a disciplina. Incapazes de, por automatização, a-criticidade ou 
impotência, (perceber e/ou) contrariar a sua posição face aos processos de transformação 
social e urbana, a maioria dos arquitectos adapta-se a esta realidade essencialmente 
por uma das duas vias traçadas, autonomização ou activismo. Por um lado, a crescente 
profissionalização da prática denota uma certa incapacidade generalizada em transcender 
as implicações sociais e políticas da sua actuação, que vai restringindo a disciplina a 
um problema de resposta a problemas predeterminados e depurando a arquitectura 
do seu papel de responsabilidade social. Por outro, a arquitectura entrincheira-se não 
apenas por ignorância ou alheamento, não porque não exista boa vontade da parte dos 
arquitectos em transformar (o estado d)a disciplina, mas também porque se reconhece 
uma debilidade generalizada em compreender a extensão e complexidade da vida e 
acção humanas - e por consequência da própria acção arquitectónica -, a contradição da 
vida moderna. Aceitando a visão paradoxal de Marshall Berman, poderíamos sustentar 
que os arquitectos contemporâneos parecem já não ser “simultaneamente entusiastas 
e inimigos da vida moderna, lutando desesperados contra as suas ambiguidades e 
contradições”[ 56]; aceitam a sua própria resignação na direcção de ‘polarizações rígidas’ 
e ‘totalidades vagas’. A arquitectura contemporânea parece, neste enquadramento, 
sustentar um único dogma: o de que a arquitectura - os arquitectos - “não tem lugar para 
ideais” [ 57], nem tão-pouco para princípios, convicções ou ideias que confrontem ou visem 

54  MOURÃO, Luis; “Aprender a Rezar na Era da Técnica”, Colóquio, Fundação Calouste Gulbenkian [edição online]
55  HERTWECK, Florian; “Introduction”, in Positions on Emancipation: Architecture between Aesthetics and Politics, Baden: Lars 
Müller Publishers, 2018, p.7
56  BERMAN, Marshall; Tudo o que é sólido se desmancha no ar, São Paulo: Companhia das Letras, 1982, p.23
57  GERREWEY, Christoph van; “How Soon Is Now? Ten Problems and Paradoxes in the Work of Dogma”, in Log no.35, 
2015, p.29
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transcender o estado das coisas. O descontentamento sistemático - e sistematizado - que 
difunde esta ideia de inelutabilidade ideológica parece deixar antever, por um lado uma 
ruptura com o “horizonte comum de experiência e desejo”[ 58] da modernidade; por outro, 
um descomprometimento vocacional da arquitectura. Frente a esta dificuldade, ambos 
os lados acabam, ainda que com a melhor das intenções, por perpetuar e “preservar as 
condições sociais e políticas”[ 59] que pretendem combater – dissolvendo, neste processo, a 
sua condição designadamente política.

Por esse motivo, com este trabalho, propomo-nos a descobrir a(s) forma(s) pela(s) qual(s) 
a arquitectura pode procurar reaver essa tradição moderna e assumir uma dimensão 
política. Por outras palavras, propomos-nos procurar como a arquitectura pode 
manifestar-se criticamente em relação ao seu enquadramento social sem, no processo, 
arriscar cair na univocidade improdutiva ou na descrença inoperativa da ambição. Na 
constatação da incapacidade estrutural da arquitectura em agir politicamente pelos seus 
actos próprios - o projecto (como lugar de mediação pública) -, como pode a arquitectura/o 
arquitecto actuar? De que modo pode a arquitectura, se vê reduzida ou impossibilitada a 
sua condição pública, enquanto agente mediador entre o sistema e as pessoas, expressar-
se politicamente – ou ser politicamente relevante? Ou ainda, “Que forma poderia a 
politização da arquitectura entre activismo e autonomia tomar hoje (...) [para] ultrapassar 
o antagonismo entre o desenho [design], que é alegadamente insuficientemente eficaz - 
ou mesmo a-social - e o envolvimento social, considerado antiestético?”[ 60] 

58  BERMAN, Marshall; Tudo o que é sólido se desmancha no ar, São Paulo: Companhia das Letras, 1982, p.27
59  AURELI, Pier Vittorio; “The Theology of Tabula Rasa: Walter Benjamin and Architecture in the Age of Precarity”, in 
Log no.27, 2013, pp.111-127
60  HERTWECK, Florian; “Introduction”, in Positions on Emancipation: Architecture between Aesthetics and Politics, Baden: 
Lars Müller Publishers, 2017, p.12
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*

Se a visão aqui adoptada  ressoa a pessimismo, fazemo-lo apenas no 
sentido em que serve o propósito crítico de compreender e enquadrar 
o nosso tempo para permitir ensaiar ou descobrir “a abundância de 
possibilidades”[ 61] que nele reside. Afinal, “tudo está impregnado do 
seu contrário”, e dizer que o nosso mundo ‘está a cair aos pedaços é 
também dizer que estamos vivos’[ 62], que poderemos ver nessa (auto)
destruição a simultânea possibilidade de transgressão. No fundo, 
trata-se de reiterar a visão moderna a que Marshall Berman aludia: 
“actividade incansável, contradição dinâmica, luta e progresso 
dialécticos”[ 63].

61  BERMAN, Marshall; Tudo o que é sólido se desmancha no ar, São Paulo: Companhia das Letras, 
1982, p.21
62  Ibidem, p.93
63  Ibidem, p.27
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nova posição no mundo

[ mudança fundamental na posição do espírito ]

  Munch’s Scream already expressed the necessity of a bridge between the absolute “emptiness” 
of the individual, capable of expressing himself only by a contracted phoneme, and the passivity 
of collective behavior.[ 1]

  The problem isn’t so much to find out how we have reached this point, but simply to recognize 
that we have reached it, that we are here.[ 2]

Compreendemos, no capítulo anterior, como o contexto arquitectónico recente, tendo 
reconhecido como a organização social e o poder condicionam o destino do homem, resvalou 
por um fazer que descrê ou desvirtua a disciplina do seu potencial de endereçamento ou 
transformação social. Dois caminhos mais afincados se têm aberto desde então. De um 
lado, o silêncio de uma frente que se esforça, voluntária ou mecanicamente, por se ausentar 
da vida e da sociedade a que pertence. Do outro lado, o sonido dos que, não se resignando 
essa inércia disciplinar, procuram colmatar a dissolução da função social da arquitectura. 
Porém, transversal a grande parte da arquitectura hoje parece ser a descrença naquela 
que Marshall Berman vê como a força que anima e distingue toda a modernidade: o 
impulso de desenvolvimento, a disposição para a “mudança permanente”, a capacidade de 
incorporar as contradições da realidade e fazê-las “actuar como inesperadas fontes de 
força e resistência do capitalismo”[ 3]. Para Berman, essa força “diz respeito à afinidade 
entre o ideal cultural do autodesenvolvimento e o efectivo movimento social na direcção 
do desenvolvimento económico”[ 4].

De facto, no contexto actual, prenuncia-se difícil, ou resolutamente virtual, a possibilidade 
de assumir uma condição política da arquitectura. Desde logo porque a “a consolidação 
de um modelo neoliberal social e económico assente na retórica da crise permanente, 

1  TAFURI, Manfredo; Architecture and Utopia: Design and Capitalist Development, Cambridge: The MIT Press, 1976, p.1
2  PEREC, Georges; Species of Spaces and other pieces, London: Penguin Books LTD, 2008, p.5
3  BERMAN, Marshall; Tudo o que é sólido se desmancha no ar, São Paulo: Companhia das Letras, 1982, p.93
4  Ibidem, p.41
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na desregulação financeira dos mercados, na monetização absoluta da vida quotidiana 
(isto é, tanto a conversão de todos os espaços e tempos em possibilidades de negócio, 
como a disseminação do modelo do mercado e da concorrência a todos os domínios e 
actividades da vida humana), na precarização de todas as relações sociais e laborais e, por 
fim, no desmantelamento progressivo das instituições do Estado social, da democracia 
e de qualquer noção de comum”[ 5] tornou as relações entre colectivo-individual, público 
e privado, obsoletas, essencialmente subservientes à esfera dos interesses privados. Se 
dúvidas houvesse, bastaria atentar na realidade social transversal à grande maioria das 
grandes cidades - centros históricos turistificados, processos violentos de gentrificação 
em curso, centros cada vez mais monofuncionalizados e dominados por programas 
(entidades) comerciais - para compreender esta con(tra)dição. Torna-se, portanto, cada 
vez mais difícil conceber, no actual modelo político, um modelo ou possibilidade de 
coexistência em que a esfera do colectivo seja de facto o princípio ou condição pela qual 
se regem as relações sociais. 

Marx terá adivinhado que na sociedade moderna, só poderíamos aspirar a uma 
transformação por meio de um individualismo que focasse o desenvolvimento pessoal 
pleno. Porém, os homens modernos incorreram “[n]o solitário pathos e [n]a grandiosidade 
do rousseauniano indivíduo liberado, (...) a espécie de individualismo que despreza e teme 
contactos com outras pessoas como ameaças à integridade interior”[ 6]. Afinal, seguindo a 
lógica privatizante do sistema, ao passo que a noção de estado-social se vai restringindo, a 
colectividade desaparece gradualmente do mapa - afinal de contas, ’não existe sociedade, 
apenas indivíduos’[ 7] -, os indivíduos são relegados às suas capacidades individuais. Caído 
na esfera das capacidades individuais, despido - como (o rei) Lear - de poder político, o que 
pode e de que modo pode, o homem contemporâneo, e mais ainda, o arquitecto, opor 
resistência, demonstrar algum sentido comum?

Para Marshall Berman, a possibilidade de, frente a um cenário de aparente impotência, 
reconhecer um foco de luz, o lugar de onde pode irromper uma réstia de esperança, dá-
se na mais humana capacidade de reconhecer a “verdade nua”, isto é, na capacidade de 
percepção das transformações em curso pelo reconhecimento mútuo. Para demonstrá-lo, 

5  BISMARCK, Pedro Levi; “Arquitectura e «pessimismo», in Punkto, 2018, p.10 [edição online]
6  BERMAN, Marshall; Tudo o que é sólido se desmancha no ar, São Paulo: Companhia das Letras, 1982, p.108
7  “(...) there’s no such thing as society. There are individual men and women and there are families.”, a célebre expressão 
de Margaret Tatcher proferida numa entrevista à Women’s Own, 1987.
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recorre à dialéctica da nudez, através de Shakespeare:

  "Para Lear, a verdade nua é aquilo que o homem é forçado a enfrentar quando 
perdeu tudo o que os outros homens podem tirar-lhe, excepto a própria vida. (...) 
Despido não só de poder político mas de qualquer vestígio de dignidade humana, 
ele é arremessado porta fora, no meio da noite, sob uma tempestade torrencial e 
aterradora. A isso, afinal, diz ele, é conduzida uma vida humana: o pobre e solitário 
abandonado no frio, enquanto os brutos e sórdidos desfrutam o calor que o poder 
pode proporcionar (...) Porém, Lear não se verga às rajadas da tormenta, nem 
foge delas; em vez disso, expõe-se à inteira fúria da tempestade, olha-a de frente e 
afirma-se contra ela, ao passo que é arremessado e vergastado. Enquanto vagueia 
na companhia do bobo (acto III, cena 4), eles encontram Edgar, desprezado como 
um mendigo louco, completamente nu, aparentemente ainda mais desventurado 
que ele. (...) Então, no clímax da peça, ele rasga o seu manto real (...) e junta-se ao 
“pobre Kent” em autêntica nudez."[ 8]

Para Berman, esse gesto de ligação emocional e intelectual para com o outro estabelece “o 
primeiro passo na direcção da humanidade plena, porque, pela primeira vez, ele [Lear] 
reconhece a conexão entre ele mesmo e outro ser humano”[ 9], reconhecimento que o 
impele a crescer em “sensibilidade e conhecimento” que, por sua vez, o direccionarão a 
agir não em prol de si mesmo, mas desse(s) outro(s) em quem se reconhece, contra aquilo 
que revê como o problema, transcendendo assim o seu individualismo: 

  "Enquanto ele se detém e estremece, assalta-lhe o pensamento de que todo o 
seu reino está repleto de pessoas cujas vidas inteiras são consumidas por um 
sofrimento devastador, interminável, que ele começa a experimentar exactamente 
agora."[ 10]

No fundo, Berman parece advertir para o facto de que o (pensamento) político é, antes 
de mais e primeiro que tudo, uma atitude, uma ação em relação a algo que “consiste em 
conhecimento (saber a quem e a quê se contrapõe) e indica uma tarefa (transformar 

8  BERMAN, Marshall; Tudo o que é sólido se desmancha no ar, São Paulo: Companhia das Letras, 1982, pp.104-105
9  Ibidem, p.105
10  Ibidem
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o conflito em coexistência sem exagerar ou negar as razões do próprio conflito).”[ 11] O 
homem - o arquitecto - moderno deve reconhecer que, se precisa de se relacionar com 
os outros para o seu próprio desenvolvimento, deve consciencializar-se de que terá de 
“assumir parte da responsabilidade pelo desenvolvimento alheio”[ 12]. Então aí, plenamente 
consciente das desigualdades e injustiças que o envolvem, e das quais participa, poderá 
redirecionar as suas energias para agir em prol do bem comum, isto é, “para o modo como 
os indivíduos e os diferentes grupos de pessoas possam conviver”[ 13].

[ criar um mundo ]

  O mundo possui já o sonho de um tempo cuja consciência deve agora possuir para o viver 
realmente.[ 14]

Se a possibilidade de reaver uma função social na arquitectura se poderá estabelecer pela 
nossa capacidade ou necessidade de reconhecimento colectivo, pela identificação para 
com o outro, através do reconhecimento dos problemas e con(tra)dições da sociedade - 
e  da cidade - actual, deveremos igualmente reconhecer que, fundar uma possibilidade 
de emancipação, requer do arquitecto a capacidade de transcender o mero sentimento 
de empatia, no sentido de experimentar e “participar da vida social”[ 15]. Isto significa 
que, enquanto actividade prática e intelectual, a arquitectura não pode nem resumir-se 
à atitude crítica nem fixar-se na mera intenção (convicção ou atitude): a intenção pode 
ser “desejo” ou “frustração”, “egoísmo” ou “forma de generosidade”[ 16], mas, em ambos 
os casos, uma forma de expressão do ego. E a arquitectura é, pelo contrário, como Siza 
nos indica, o “progressivo distanciamento do Eu”[ 17], “o desejo impessoal e o anonimato”, 
a “revelação de desejo colectivo”[ 18]. Neste sentido, o arquitecto não pode ser movido 
apenas pela sua convicção porque, como Walter Benjamin concluí também, a atitude, 
“por muito revolucionária que pareça, actua como contra-revolucionária enquanto o 

11  AURELI, Pier Vittorio; The Possibility of an Absolute Architecture, Cambridge: The MIT Press, 2011, p.29
12  BERMAN, Marshall; Tudo o que é sólido se desmancha no ar, São Paulo: Companhia das Letras, 1982, p.58
13  AURELI, Pier Vittorio; The Possibility of an Absolute Architecture, Cambridge: The MIT Press, 2011, pp.2-3
14  DEBORD, Guy; A Sociedade do Espetáculo, Lisboa: Antígona, 2012, p.103
15  BERMAN, Marshall; Tudo o que é sólido se desmancha no ar, São Paulo: Companhia das Letras, 1982, pp.47
16  “Editorial: Monks and Monkeys”, in San Rocco no.9, 2014, pp.3-6
17  SIZA, Álvaro; “Sobre Pedagogia”, in 01 Textos, Porto: Civilização Editora, 2009, p.169
18  Ibidem
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autor se orienta[r] apenas pela sua convicção”[ 19] – a atitude não corresponde a nada mais 
que o privado, a expressão individual, enquanto que “a forma deve ter a ambição de ser 
partilhada”[ 20].

Se a tragédia do desenvolvimento[ 21] reside, como Marshall Berman sugere, na 
dimensão negativa - “o alto custo humano”[ 22], “o capital e o lado do trabalho da classe 
trabalhadora”[ 23] - do desejo ou impulso de desenvolvimento (progresso), a possibilidade 
de emancipação não pode senão ser o projecto contra os valores e vectores opressivos da 
sociedade moderna. Para que a forma seja expressão ou “revelação de desejo colectivo”, 
para que possa ser “partilhada”, o esforço do projecto (do desenvolvimento) deve seguir 
no sentido do “progressivo distanciamento do Eu”, isto é, não apenas no sentido da “fusão 
da subjectividade e objectividade”[ 24], mas no sentido de uma “racionalização global” – não 
apenas da tarefa do arquitecto mas também “do universo produtivo”[ 25] (porque apenas 
pela via racional se pode evitar a (des)ilusão). No fundo, o que se quer dizer é que deve 
salientar o esforço do projecto do desenvolvimento, ou progresso.

Parece ser com base nesta ideia que Tafuri distingue o ‘pensamento conservador’ do 
‘pensamento progressista’: enquanto que o ‘pensamento conservador’ “deduz o seu 
significado de algo que se coloca atrás de si, [isto é] do passado ou de algo que já exista de 
forma embrionária”, o ‘pensamento progressista’ recebe o seu sentido de algo que “está 
à frente ou acima de si, de uma Utopia do futuro”[ 26]. Portanto, a arquitectura, enquanto 
antecipação de um cenário (de) futuro, não pode deixar de estar enraizada na tradição 
progressista do pensamento. No fundo, trata-se de compreender que o tema dominante 
da arquitectura é o da possibilidade de um “futuro no qual todo o presente é projectado”[ 27], 
isto é, no qual todas as forças e contradições do presente são projectadas, na esperança 
latente de ‘construir um futuro’ no qual essas ambiguidades possam ser sublevadas. 
Parece ser neste sentido também que a função fundamental da arquitectura, que Tafuri 

19  BENJAMIN, Walter; “O Autor enquanto Produtor”, in Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política, Lisboa: Relógio D’Água, 
1992, pp.143-144
20  “Editorial: Monks and Monkeys”, in San Rocco no.9, 2014, pp.3-6
21  BERMAN, Marshall; “O Fausto de Goethe: A tragédia do desenvolvimento”, in op. cit., pp.39-84
22  BERMAN, Marshall; Tudo o que é sólido se desmancha no ar, São Paulo: Companhia das Letras, 1982, p.84
23  TAFURI, Manfredo; Architecture and Utopia: Design and Capitalist Development, Cambridge: The MIT Press, 1976, p.50
24  SIZA, Álvaro; “Sobre Pedagogia”, in 01 Textos, Porto: Civilização Editora, 2009, p.169
25  TAFURI, Manfredo; Architecture and Utopia: Design and Capitalist Development, Cambridge: The MIT Press, 1976, p.51
26  Ibidem, p.52
27  Ibidem
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evoca através desse ‘tema dominante’, seja, para Paulo Mendes da Rocha, a de “imaginar 
as coisas que ainda não existem”[ 28]. Não se trata apenas de um acto de criatividade 
material, mas da oportunidade de antecipação material da possibilidade de um futuro 
em que, como Nietzsche cria, o homem, “«colocando-se em oposição ao seu hoje», terá 
coragem e imaginação para «criar novos valores» de que o homem e a mulher modernos 
necessitam para abrir o seu caminho através dos perigosos infinitos em que vivem”[ 29].

Isto não implica que, nessa (ante)visão (sonhadora) do futuro, se creia numa transgressão 
que extinga de vez as forças contraditórias e os “conflitos inerentes ao processo dialéctico 
da realidade”[ 30]. Precisamente porque tem presente essa consciência, para Álvaro Siza, 
“a arquitectura é risco e o risco procura o desejo impessoal e o anonimato, (...) Em 
última análise, em progressivo distanciamento do Eu”[ 31]. E aqui deveremos salientar a 
ambiguidade ou duplicidade de sentido da palavra risco (entre riscar e arriscar). Risco 
pode designar tanto o acto material de desenhar (e portanto, de pensar) quanto a 
angústia ou perigo que resulta do confronto com uma questão ou problema. Assim, risco, 
em arquitecura, designa tanto o acto do desenho enquanto materialização das intenções 
(em permanente confronto e comprovação com a circunstância) quanto o perigo de perder 
(de vista) o “desejo impessoal” (colectivo). Esse ‘risco’ não se faz representar, necessária 
ou exclusivamente, por uma imersão no mundo do ego, das intenções do sujeito, mas, a 
partir da integração em si dos ‘desejos impessoais’, também na possibilidade de fracasso 
(e frustração) que a intersecção com a realidade do ‘desejo impessoal’ de progresso, de 
transformação e superação, naturalmente transporta.

É que o ‘homem’ no qual (o pensamento e) a arte deposita(m) as suas esperanças não existe 
ainda: está permanentemente por (re)inventar. Não somente porque virá eventualmente 
a existir, num futuro mais ou menos distante, mas sobretudo porque a vontade de 
emancipação - inerente a toda a arte - permanece incondicionalmente ligada à “[re]solução 
dos conflitos gerados pelo desenvolvimento”[ 32], portanto, à aceitação da indeterminação 
(do futuro) como condição de possibilidade. Como tal, não resta a toda e qualquer tentativa 

28 ROCHA, Paulo Mendes da, citado por Manuel Mendes, in Só nós e Santa-Tecla: a casa de Caminha de Sergio Fernandez, 
Porto: Dafne Editora, 2008, p.123
29 NIETZSCHE, Frierich; apud BERMAN, Marshall; Tudo o que é sólido se desmancha no ar, São Paulo: Companhia das 
Letras, 1982, p.22
30 BERMAN, Marshall; Tudo o que é sólido se desmancha no ar, São Paulo: Companhia das Letras, 1982, pp.52-53
31  SIZA, Álvaro; “Sobre Pedagogia”, in 01 Textos, Porto: Civilização Editora, 2009, p.169
32 BERMAN, Marshall; Tudo o que é sólido se desmancha no ar, São Paulo: Companhia das Letras, 1982, pp.52-53
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de supressão das condições do presente senão depositar a sua “fé numa nova espécie de 
homem – «o homem do amanhã e do dia depois de amanhã»”[ 33].

A condição designadamente política que a arquitectura poderia desempenhar neste 
cenário passaria, não pela consubstanciação dos preceitos que estabilizem uma figura 
ou modelo de associação colectiva mas talvez sobretudo pela capacidade crítica de 
resistência (e simultânea cedência) às forças conflituais que configuram a realidade e pela 
resiliência às possibilidades de manifestação individual de uma presença no mundo, isto 
é, na possibilitação da vivência. Por esse motivo, nas palavras de Siza:

  "Relacionar - projectando - é o seu domínio, lugar do compromisso que não 
signifique conformismo, da navegação entre a teia de contradições, o peso do 
passado e o peso das dúvidas e alternativas de futuro."[ 34]

[ distância e competência ]

Reconhecer o papel da arquitectura enquanto acção de adiantamento de uma visão outra 
do mundo implica solicitar, do arquitecto, a capacidade de reflectir constantemente 
(sobre) o estado da disciplina, como forma possível de compreender a ininterrupta 
agitação que toma lugar no presente e como procedimento crítico que permite o 
distanciamento necessário para uma interacção não determindada com o mundo. Pois 
só assim a identificação da direccção em que agir poderá coincidir com a forma como se 
expressará materialmente, isto é, com a procura por (novas) formas de uso e habitação 
que correspondam e subvertam as formas de dominação social vigentes.

Neste sentido, podemos ler a corrente descrença no potencial (de transformação) social da 
arquitectura como uma forma de consolidação de superioridade moral (ou intelectual) do 
arquitecto, que, como Pierre Chabard sugeria, ‘sacraliza’ o próprio trabalho, mantendo-o 
numa posição de exteriorização e pretensão relativamente à sociedade – como se alguém 
no mundo contemporâneo pudesse realmente ser “tão puro, tão seguro, tão livre”[ 35]. 

33  NIETZSCHE, Frierich; apud BERMAN, Marshall; Tudo o que é sólido se desmancha no ar, São Paulo: Companhia das 
Letras, 1982, p.22
34  SIZA, Álvaro; “Sobre Pedagogia”, in 01 Textos, Porto: Civilização Editora, 2009, p.167
35  MARX, Karl; apud. BERMAN, Marshall; Tudo o que é sólido se desmancha no ar, São Paulo: Companhia das Letras, 1982, 
p.116
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Para Marx (e Marshall Berman)[ 36] - como para Benjamin[ 37], como para Tafuri[ 38] - a 
‘dessacralização’ do trabalho intelectual (e, portanto, do arquitectónico), prova-se 
o primeiro passo para uma possível libertação da natureza subversiva do universo 
produtivo. Desde logo, como Marx o demonstrara, o intelectual não é um personagem 
que se possa colocar ‘fora’ da sociedade (‘entre as classes’) e que portanto esteja “melhor 
informado sobre assuntos importantes”[ 39]. Pelo contrário, como demonstra, é parte 
do sistema e depende dele para o seu próprio sustento, não apenas financeiro mas 
também “espiritual”[ 40]: é que a demanda moderna de transformação estimula-o e leva-o 
a produzir e a ensaiar ideias de possível transcendência, que não só estarão sujeitas à 
realidade e ao mercado para serem vendidas e verificadas, como dele(s) dependem para a 
sua própria efectivação. Ou seja, as condições sociais que movem e inspiram a sua crítica 
(e das quais nascem as suas ideias) “servem também para frustrá-lo”[ 41] – uma vez que é 
dessas mesmas condições que, simultânea e paradoxalmente, as suas ideias dependem. 
Aqui, parece haver uma espécie de espiral sem retorno inerente ao papel do intelectual 
moderno. E tal poderá querer dizer que todo e qualquer gesto de oposição e resistência 
ao sistema constitua também uma força de revigoração do próprio sistema, que o anula 
ou absorve. Mas, para Marx - segundo nos diz Marshall Berman -, a consciência deste 
paradoxo não deve resultar em sentimento de inércia ou inoperância - numa forma de 
legitimação de um refúgio no mundo das preocupações individuais ou no reduto niilista 
de um cepticismo inoperante -, mas na própria essência que fomenta a capacidade de 
transformação.

Segundo Marshall Berman, o que Marx (e, poderíamos incluir, Benjamin e Tafuri) 
procura(m) fazer ao dessacralizar a posição do intelectual - ao retirar-lhe a aura ou ‘halo’ 
- é “reconhecer a intensidade da sua dependência - também espiritual, não só económica 
- em relação à sociedade”[ 42], e relembrar que a (sua) produção está sempre sujeita à 
confrontação com a ordem e as condições que tenta sobrepujar. Por outro lado, “nunca será 

36  BERMAN, “A Perda do Halo”, in Tudo o que é sólido se desmancha no ar, São Paulo: Companhia das Letras, 1982, pp.111-117
37  BENJAMIN, Walter; “O Autor enquanto Produtor”, in Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política, Lisboa: Relógio D’Água, 
1992, pp.137-156
38  TAFURI, Manfredo; Architecture and Utopia: Design and Capitalist Development, Cambridge: The MIT Press, 1976, p.55
39  BENJAMIN, Walter; “O Autor enquanto Produtor”, in Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política, Lisboa: Relógio D’Água, 
1992, p.144
40  BERMAN, Marshall; Tudo o que é sólido se desmancha no ar, São Paulo: Companhia das Letras, 1982, p.116
41  Ibidem, p.117
42  Ibidem, p.116
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possível sobrepujar essas contradições se não as enfrentarmos directa e abertamente.”[ 43] 
Por isso a via de Marx é a relação crítica com a realidade: é que a potência inerente ao 
processo crítico reside no facto de fazer parte de um processo dialéctico capaz de “mover 
e inspirar a pessoa criticada a ultrapassar tanto as críticas como a si própria, para impelir 
ambos os polos na direcção de uma nova síntese”[ 44], levando-a a procurar “uma felicidade 
que provenha da tristeza”[ 45].

Reconhecer a natureza da produção arquitectónica como trabalho intelectual implica 
então, por um lado, a capacidade, algo pessimista ou desesperançada, que, através de um 
permanente esforço de desconstrução e racionalização, nos permita ver as transformações 
e condições das nossas vidas - naquilo que, mais directamente, a nós se refere, hoje 
fortemente marcadas pela constrição da mediação estatal e pelas desigualdades que se 
intensificam com os processos violentos de expansão da cidade (monofuncionalização 
dos centros, processos de gentrificação, conversão da habitação em activo financeiro) -; 
por outro lado, a reafirmação da crença na sociedade, no “homem moderno como sujeito”, 
isto é, “como um ser vivente capaz de resposta, julgamento e acção sobre o mundo”[ 46] 
e a vontade de lutar “por mudanças que poderiam tornar o povo em redor capaz de 
controlar suas vidas”[ 47]. Por outras palavras, implica uma produtiva tensão entre crise/
crítica e progresso que, como trabalho de Sísifo, insista na insistência - não raras vezes 
desesperançada - de tentar, cientes de que, não sabendo ao certo onde se vai chegar, se 
permanece na ‘eterna luta inútil’ com a fina esperança de que, um dia, a pedra alcançará 
- não permanecerá - o topo da montanha. Fazê-lo, será, diz Marshall Berman, “lutar pelo 
equilíbrio precário, dinâmico” entre “pessimismo do intelecto, optimismo da vontade”[ 48]. 
É que a promessa da emancipação só poderá surgir do cerne das crises e contradições da 
própria vida.

43  Ibidem, p.116
44  Ibidem, p.116
45  DELALEX, Gilles; “The Ruins of Adolescence”, in Positions on Emancipation: Architecture between Aesthetics and Politics, 
Baden: Lars Müller Publishers, 2018, p.76
46  BERMAN, Marshall; Tudo o que é sólido se desmancha no ar, São Paulo: Companhia das Letras, 1982, p.27
47  Ibidem, p.28
48  GRAMSCI, Antonio; apud. BERMAN, Marshall; Tudo o que é sólido se desmancha no ar, São Paulo: Companhia das Letras, 
1982, p.117



13. [em cima] Paternoster square, Londres
14. [em baixo] reacção ao movimento Occupy LSX, Paternoster square, Londres



54

ritual e habituação

  A claridade e a utilidade da Arquitectura dependem do comprometimento na complexidade 
das transformações que cruzam o espaço; comprometimento que no entanto só transforma a 
Arquitectura quando, pelo desenho, atinge a estabilidade e uma espécie de silêncio, o território 
temporal e universal da ordem.

  Complexidade e ordem conferem aos materiais e aos volumes e aos espaços luminosa vibração e 
permanente disponibilidade. Por isso a Arquitectura não condiciona comportamentos de forma 
significativa; mas não constitui um quadro neutro.

  Quanto mais se compromete com as circunstâncias da sua produção, mais dela se liberta; “voz” 
por ser impassível condutor de vozes, medida e não limite da procura de perfeição.[ 1]

Em “Espaço, saber e poder” [ 2], uma entrevista em que desenvolve a sua opinião sobre a 
arquitectura e as relações de subjectividade, Michel Foucault comenta sobre aquilo que 
considera ser a sua propensão para (incitar) a transformação. Para lá da relação, expressa 
no título, entre arquitectura e relações de poder, a conversa revela-se também pertinente 
para entender as relações entre algumas das forças - quer políticas, quer autorais, quer de 
(liberdade do) uso - em actuação no acto de projecto.

Servindo-se de uma análise histórico-política, Foucault reconhece o espaço como 
“fundamental em qualquer forma de vida comunitária”[ 3], consumando uma ideia de que 
há algo de fundamentalmente político na arquitectura, pois que o espaço influi sobre 
as relações entre as pessoas e pode até nelas incitar ou provocar mudanças. Foucault 
fundamenta a tese com base na (sua) ideia de liberdade, referindo-se à relação entre 
o espaço como instrumento de controlo - ainda que parcial - de uso e liberdade como 
“prática”. Apesar de poder ter carácter mais ‘livre’ ou ‘controlador, o espaço não é, diz-nos, 
por natureza um instrumento de “libertação” ou de “opressão”, pois por muito limitador 
ou opressivo que um espaço seja, “por muito terrível que seja um dado sistema, ficam 
sempre possibilidades de resistência, desobediência”[ 4]. Neste sentido, a liberdade não 

1  SIZA, Álvaro; “Farmácia Moderna”, in 01 Textos, Porto: Civilização Editora, 2009, p.45
2  FOUCAULT, Michel; “Espaço, Saber e Poder”, entrevista concedida a Paul Rainbow, in Punkto, 2015 [edição online]
3  Ibidem
4  Ibidem
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pertence à ordem das formas arquitectónicas sobretudo porque, como Foucault salienta, 
“a liberdade é uma prática”. No fundo, autoridade alguma - edifício, instituição ou 
arquitecto - será totalmente sucedida na imposição de uma ‘forma de vida’ ou ideia de 
liberdade – como também não o será, por decreto, numa limitação à vivência. 

Numa primeira leitura, Foucault parece, de facto, propiciar “um álibi de dimensão histórica 
e mundial para o sentimento de passividade e desesperança”[ 5] que considera “inútil 
tentar resistir às opressões e injustiças da vida moderna”[ 6]. No entanto, esse sentimento 
não deve, como vimos, resultar em inoperância e futilidade, mas, como (Marx e) Berman 
procura(m) persistentemente demonstrar, na substância mesma que motiva “a força 
afirmativa e positiva em relação à vida” que “vem sempre entrelaçada com a sublevação e a 
revolta”[ 7]. Afinal, é preciso o ‘optimismo da vontade’ para transcender essas contradições. 
O que, por sua vez, não desresponsabiliza, o papel da arquitectura, e do arquitecto, 
enquanto garante de possibilidade (liberdade). Um projecto que pretenda questionar ou 
“modificar alguns constrangimentos, flexibilizá-los ou mesmo quebrá-los”[ 8] será sempre, 
como Foucault o reconhece, um projecto mais predisposto a admitir e enquadrar a vida 
na sua plenitude, embora igualmente - e sempre - dependente da acção de quem o utiliza. 
Ainda que a liberdade - sobretudo de uso - não seja totalmente determinada pelo espaço, 
este certamente terá uma influência na forma como as pessoas (o) vivem. E será também 
neste sentido que, como Foucault admite, a arquitectura pode (ser usada para) exercer uma 
função social, “quando as intenções libertadoras do arquitecto coincidem com as práticas 
reais das pessoas no exercício da sua liberdade”[ 9]; isto é, se e quando a consciência da sua 
actuação procurar evidenciar e subverter - não necessariamente desvincular - as relações 
de poder e predispor-se a que as pessoas possam determinar o seu uso ‘livremente’, num 
‘jogo’ entre sujeição (ao poder) e a subjectivação (enquanto prática da liberdade).

Esta noção de arquitectura depreende imediatamente uma relação bidireccional entre 
significação e uso, forma e função, na medida em que o uso não é uma simples prática 
de ocupação espacial mas também um processo de subjectivação, isto é, um processo no 
qual, segundo Giorgio Agamben, está implícita a produção individual e, simultaneamente, 

5  BERMAN, Marshall; Tudo o que é sólido se desmancha no ar, São Paulo: Companhia das Letras, 1982, p.33
6  Ibidem, p.34
7  Ibidem, p.30
8  FOUCAULT, Michel; “Espaço, Saber e Poder”, entrevista concedida a Paul Rainbow, in Punkto, 2015 [edição online]
9  Ibidem
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a sujeição a um poder. Convirá, aqui, relembrar a tese de Giorgio Agamben ao distinguir a 
palavra sujeito, enquanto designação da formação de uma identidade, entre duas noções 
distintas (mas complementares): por um lado, “é o que leva um indivíduo a ligar-se e a 
assumir uma individualidade” (por relação com determinada coisa) mas, por outro lado, 
depreende também a ideia de “sujeição a um poder externo”[ 10] (logicamente dependente 
dessa assunção de identidade). Entre subjectividade e sujeição, a subjectivação define-se 
pela re(ve)lação da condição dupla que inaugura, pela consciencialização de que “toda 
a assunção de uma identidade é também sempre uma sujeição”[ 11]. Neste sentido, a 
intersecção entre o habitante e o edifício não é apenas o encontro entre forma e função 
mas um complexo conjunto de relações de poder “pelo qual o homem dá forma ao mundo 
e se forma a si próprio”[ 12]. Por esta lógica, os edifícios não serão simplesmente objectos, 
“plataformas que acomodam o sujeito observador” mas “mecanismo[s] de observação que 
produz[em] o sujeito”[ 13] – dispositivos.

*

dispositivo - forma

Reconhecer o edifício como um dispositivo implicará reconhecer - como aliás, Foucault o 
havia feito - a arquitectura como um procedimento sobre o qual são exercidos e o qual 
exerce efeitos sobre (as (inter)acções d)os utilizadores - ainda que possam permanecer 
imperceptíveis ou dissimulados -, como uma actividade condicionada pelas relações 
implícitas ou implicadas entre o poder/as instituições e o espaço e, consequentemente, 
capaz de influenciar as relações entre pessoas e entre as pessoas e o espaço, condicionando 
- ainda que não significativamente - comportamentos. A ideia inerente ao discurso de 
Foucault passa por reconhecer que a arquitectura não se resume à produção de edifícios 
enquanto ‘objectos’, que estes não “constituem um quadro neutro”[ 14], imparcial aos modos 
através dos quais o poder se manifesta, nem tão-pouco indiferentes às relações sociais 
que (n)eles (se) despontam. E portanto, os edifícios, enquanto dispositivos, estarão sempre, 

10 AGAMBEN, Giorgio; “Metropolis”, in Punkto, 2017 [edição online]
11  Ibidem
12  SILVA, Rodrigo; “Apresentação (Elegia do comum), in A República por vir: Arte, Política e Pensamento para o Século XXI, 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, p.29
13  COLOMINA, Beatriz; Privacy and Publicity: Architecture and Mass Media, Cambridge: The MIT Press, 1994, p.250
14  SIZA, Álvaro; “Farmácia Moderna”, in 01 Textos, Porto: Civilização Editora, 2009, p.45
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de alguma forma, relacionados e comprometidos com o poder, exercendo efeitos que, 
ainda que invisíveis, moldam, através de processos de subjectivação, os comportamentos 
das pessoas.

A arquitectura é portanto, para Foucault (e arriscaríamos dizer, também para Agamben), 
um “elemento de suporte”[ 15] da acção humana, da relação entre pessoas, um meio de 
mediação “entre acção e a vida em comum”[ 16], uma forma de organização das pessoas 
no espaço, do modo como nele se distribuem, circulam e (inter)agem que deve propiciar, 
tanto quanto possível, essas relações. Parece ser neste sentido que Távora adverte que 
“deverá atentar-se sempre ao aspecto pedagógico das formas, à influência que elas 
poderão ter sobre determinados sectores da sociedade”[ 17]. O que não desvirtua o nosso 
trabalho, enquanto arquitectos, do tratamento ou comprometimento material (ou 
estético) da forma - afinal, “complexidade e ordem conferem aos materiais e aos volumes 
e aos espaços luminosa vibração e permanente disponibilidade”[ 18] -, mas, precisamente, 
vincula a materialização com essa dimensão relacional da forma – e do espaço. Ainda que 
de valorizada importância para a prática, a forma não tem interesse como um fim em 
si mesma, como uma declaração geométrica (e) assertiva, mas como um instrumento, 
como a potenciação de uma subjectivação enquanto prática da liberdade. Não sendo 
totalmente redutível à dicotomia forma/conteúdo, a forma arquitectónica diz respeito à 
relação entre “a posição assumida por um sujeito actuante” e “os dados, a circunstância”[ 19]. 
Aqui, residirá também a sua vocação emancipatória: a possibilidade de, consciente dos 
condicionamentos que exerce, predispor-se a mobilizar os seus esforços no sentido de 
alterar a ordem d(ess)as relações de poder. É por isso que Pier Vittorio Aureli escreve que “a 
tarefa da arquitectura é reificar - isto é, transformar em coisas comuns públicas, genéricas, 
palpáveis - a organização política do espaço, da qual a forma arquitectónica é não apenas 
a consequência mas também um dos mais poderosos e influentes exemplos políticos”[ 20]. 
Precisamente por essa capacidade de intervir sobre as formas e condições da nossa (co)
existência, a forma é eminentemente relacional: “espacializa relacionamentos de poder 
tanto quanto define formas de associação (...) que agem sobre os indivíduos, sobre os 
seus corpos, provocando um certo tipo de relações entre eles, processos de subjectivação/

15  FOUCAULT, Michel; “Espaço, Saber e Poder”, in Punkto, 2015 [edição online]
16  ARENDT, Hannah; A condição humana, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p.32
17  TÁVORA, Fernando; Da Organização do Espaço, Porto: FAUP Publicações, 2006, p.26
18  SIZA, Álvaro; “Farmácia Moderna”, in 01 Textos, Porto: Civilização Editora, 2009, p.45
19  AURELI, Pier Vittorio; The Possibility of an Absolute Architecture, Cambridge: The MIT Press, 2011, p.30
20 Ibidem, p.41
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sujeição e práticas espaciais”[ 21]. 

Nesta perspectiva, a tarefa do arquitecto passará então por, submetendo-se aos “imperativos 
do sistema de poder”[ 22], aos efeitos e “técnicas através das quais se exerce o poder”[ 23] 
num determinado lugar ou sociedade, procurar a “permanente disponibilidade”[ 24] das 
formas e dos espaços e dos materiais aceitando essa ambígua e recíproca relação com os 
efeitos que o projecto (des)envolve. De facto, como Foucault parece crer, a arquitectura 
não é, de modo algum, capaz de mudar a sociedade. Mas poderá, como Bernard Tschumi 
havia sugerido, através “da compreensão do[s] seu[s] efeito[s]”, ser capaz de “acelerar [ou 
distender] os processos de transformação em curso”[ 25]. O que permite situá-la, como 
à arte, na ordem da possibilitação, enquanto espaçamento da liberdade[ 26], no sentido em 
que “as suas formas permitem questionar os nossos modos de habitar, de construir e de 
transformar o espaço”[ 27], assente que “não existe nenhum significado ou propósito para 
a arquitectura que não o exercício abjecto e quotidiano da nossa liberdade”[ 28].

*

Se há um caso, na arquitectura, em que essas relações com o poder se materializaram de 
forma (hoje) evidente, exercendo efeitos materiais e sociológicos explícitos, terá sido na 
arquitectura residencial da habitação unifamiliar, sobretudo no caso do modelo (inglês) 
da habitação operária, que mais tarde viria a estender a sua lógica a toda a habitação 
suburbana.

Este modelo corresponde à consubstanciação arquitectónica dos ideais liberais de 
sociedade. Este tipo de habitação pretendia-se uma solução arquitectónica que, 
albergando as grandes ondas de populações que se mudavam para as cidades, fosse 
capaz de controlar e domesticar as classes mais baixas debaixo de um objectivo racional 

21  BISMARCK, Pedro Levi; “Ordem dos objectos e prática da liberdade”, in Punkto, 2015 [edição online]
22  AURELI, Pier Vittorio [et. al.]; apud. CHABARD, Pierre; “Firmitas, Utilitas, Austeritas”, in Punkto, 2017 [edição online]
23  FOUCAULT, Michel; “Espaço, Saber e Poder”, in Punkto, 2015 [edição online]
24  SIZA, Álvaro; “Farmácia Moderna”, in 01 Textos, Porto: Civilização Editora, 2009, p.45
25  TSCHUMI, Bernard; Architecture and disjunction, Cambridge: The MIT Press, 1996, p.15
26  SILVA, Rodrigo; “Apresentação (Elegia do comum), A República por vir: Arte, Política e Pensamento para o Século XXI, 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, p.20
27  TAVARES, André; “O prazer de um edifício bem contado”, in Jornal Público, 2018 [edição online]
28  ZAERA-POLO, Alejandro; “Well into de 21st Century”, in El Croquis 187 Sergison Bates 2004-2016, Madrid: El Croquis 
Editorial, 2016, p.273
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consciente imperceptível: a organização da vida social mediante o trabalho.

A tipologia da moradia unifamiliar - seja a vivenda, a casa geminada, ou outra - foi, 
historicamente, usada como modelo de organização espacial “do ideal de propriedade 
privada como um direito individual”[ 29]. Incorporando “o ideal de «uma casa para cada 
família»”[ 30], esta solução de habitação à face da rua (street based housing) hierarquiza 
fortemente as relações das pessoas pela rigidez da sequenciação e organização dos espaços 
- da rua, à casa, ao jardim: cada casa identificável, com a sua entrada, perfeitamente 
individualizada na continuidade do sistema pedestre, cada qual com o seu terraço ou 
jardim. A lógica de organização interna reflecte os mesmos paradigmas, isolamento e 
individualização: a habitação consiste essencialmente numa série de compartimentos 
separados, cada qual com o seu propósito e função específicos, distribuídos de acordo 
com o seu uso, organizando também a “pequena comunidade” da habitação em dois ou 
três grupos (patronos, crianças e criados, nas classes mais altas); pais e filhos têm quartos 
separados, por vezes em pisos diferentes, hierarquizando os graus de intimidade – a casa 
típica londrina “contem duas salas e uma cozinha no rés-do-chão e no primeiro andar três 
quartos e uma casa de banho”[ 31]. A casa, é portanto, além de um lugar de isolamento e 
produtor da propriedade privada - afinal, vincula a família ao solo/lugar -, um elemento que 
distribui e organiza os seus utilizadores num espaço social aparentemente aprazível. Esta 
instrumentalização sujeita os habitantes a um processo de subjectivação que os mantem 
conformados com as condições em que vivem (e trabalham) através de uma arquitectura 
que controla tanto o núcleo familiar doméstico quanto as relações entre os vários grupos 
que constituem a comunidade, garantindo-lhes as condições de habitabilidade, higiene 
e conforto básicas para evitar a sua inconformação e associação – e que se reproduzirá 
perpetuamente na sua inevidência.

Quando, em 2012, o atelier italiano Dogma, numa participação num concurso promovido 
pelo governo belga para a construção de um projecto de habitação social na cidade de 
Westerlo, é confrontado com um cenário tipicamente suburbano, onde prolifera a 
unidade habitacional unifamiliar (e) do lote privado - habitações unifamiliares com o seu 
respectivo jardim -, não deixam de reflectir essa condição de dispositivo arquitectónico. 

29  AURELI, Pier Vittorio [et. al.]; “Promised Land: Housing from Commodification to Cooperation”, in e-flux, 2019 
[edição online]
30 RASMUSSEN, Steen Eiler; London, the unique city, Londres: Jonathan Cape, 1937, p.288
31  Ibidem, p.300
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Problematizando as políticas de incentivo à propriedade que fizeram, no período da 
industrialização, do território suburbano flamengo um “tapete infindável de habitações 
unifamiliares”[ 32], os arquitectos começam por contrariar os princípios que, dizem, 
“saturaram os subúrbios”: a ideologia da propriedade (privada) e da habitação unifamiliar 
como o princípio regulador do território e do desenho urbano. Em Frame(s), os Dogma 
subvertem a lógica da propriedade privada. Como estratégia de subversão, a sua proposta 
assenta sob três princípios que orientam o projecto: a criação de um jardim comunitário, 
a singularidade urbana da proposta e a flexibilidade adaptativa das habitações.

Em clara distinção da lógica individualizante da envolvente, o duo italiano propõe 
construir 44 habitações sob uma “forma unitária”[ 33]. Do exterior, as habitações são 
essencialmente indistinguíveis: a individualidade do lote privado é combatida com 
a homogeneidade e coerência formal do todo – apenas conseguimos identificar cada 
habitação se adivinharmos a modulação inerente ao projecto.

Concentrando a área edificada, num desenho em L, sobre (dois d)os limites de um terreno 
triangular rodeado de lotes privados, libertam o terreno tanto quanto possível para fazer 
aparecer o elemento que estimula o projecto: um jardim comunal, em torno do qual se 
desenha a proposta. O jardim funciona em dois sentidos: por um lado é o dispositivo que 
motiva e permite desenhar o projecto, por outro “reforça o sentido de colectividade”[ 34] 
pelo uso e contraste com os lotes privados e independentes da envolvente .

As habitações são reduzidas ao essencial, desenho rigorosamente definido mas (de 
carácter) suficientemente vago, por forma a acentuar a adaptabilidade espacial. O interior 

32  http://www.dogma.name/project/frames/
33  Ibidem
34  Ibidem
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17. [ao lado] vista axonométrica da solução habitacional
18. planta do nível térreo



63

é essencialmente um alongado espaço livre - a profundidade da célula permite diminuir a 
largura da fachada e, assim, reduzir os custos de construção - em duplex, complementado 
por uma parede que concentra os programas e infra-estruturas de serviço (wc, cozinha, 
despensa e acesso vertical) e se estende até um terraço exterior, onde forma um pequeno 
recanto, um banco para uma zona de refeições ou de estar externa. A indeterminação 
do espaço interior permite a subdivisão variável dos compartimentos, adaptados 
consoante as diferentes necessidades programáticas de cada família. Ambas as fachadas 
são totalmente abertas, por forma a maximizar a iluminação dos espaços interiores e 
enfatizar a conexão visual com o exterior, designadamente, com o jardim .

O terraço funciona simultaneamente como extensão do espaço interno/individual e 
como dispositivo de mediação entre comum e privado, jardim e casa, impedindo a 
intrusão (visual) na privacidade de cada família. Como consequência, provocativa e 
intencionalmente, a vista do interior é sempre o jardim comunitário e a fragmentação 
suburbana da envolvente.

O projecto pretende evidenciar e assegurar - como aliás o fazem os restantes projectos 
dos Dogma - a natureza colectiva da nossa existência. Frame(s) concentra na visão de 
uma infra-estrutura partilhada a oportunidade de agregação comunitária, de reerguer os 
laços afectivos (e) de vizinhança que a vida contemporânea vai perdendo. É, sem dúvida, 
um dos menos radicais projectos dos Dogma, mas que se debruça, invariavelmente, 
sobre a possibilidade de um outro modo de vida, reduzido ao essencial no que se refere 
à vida privada para concentrar no comum a transcendência de uma, de outra maneira, 
vida alienada. Indiscutivelmente, uma tentativa de alertar e afastar-nos dos “hábitos 
individualizantes”[ 35] do habitar (contemporâneo).

E ainda, do ponto de vista arquitectónico, uma tentativa de tirar partido de condições 
e contextos residuais, reenquadrando-os - daí também o nome frame (moldura/
enquadramento), de framing (enquadrar) - com um renovado âmbito social. Ao invés de 
‘desperdiçar’ espaço, condenando-o à condição de espaço residual ou sobrante do lote 
privado, redirecioná-lo num âmbito que promova a sua utilização (colectiva).

Num artigo sobre a obra de Dogma, Cristoph van Gerrewey propõe que se compare 
este projecto com a proposta vencedora (Plus Office Architects), onde a norma que 

35  GERREWEY, Christoph van; “How Soon Is Now? Ten Problems and Paradoxes in the Work of Dogma” in Log no.35, 
2015, p.39
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19. [em cima, esquerda] vista axonométrica do módulo tipo
20. [em cima, direita] módulo tipo [escala 1:200]
21. [em baixo, esquerda] vista do terraço sobre o jardim
22. [em baixo, direita] vista interior do módulo sobre o jardim
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regula o projecto é a da “«identificação da casa de cada um»”[ 36], enquanto garantia de 
individualidade da habitação privada e de “«identidade do bairro»”[ 37], que, em última 
instância, faz da proposta uma heterogénea “massa caótica”, um amontoado de casas  
“que mal se distingue do carácter «não planeado» do loteamento suburbano”[ 38] – a 
“individualidade materializada”[ 39]. 

Dogma servem-se de formas simples, rigorosamente delimitadas, para estender um 
princípio (urbano) regulador sobre o qual avançam uma proposta de reforma social 
e política. A sua arquitectura resulta de um processo crítico de pensamento em que 
problematizam constantemente “os dados, a cirscunstância” para posteriormente 
“transformar em coisas comuns (...) a organização política do espaço”. Dogma não 
depositam na irresolução ou na ‘irregularidade’ do desenho a (aparência da) garantia 
de liberdade. Pelo contrário, ao definir e ‘enquadrar’ (frame), pela forma, espaços 
precisamente delimitados, os espaços da nossa (co)habitação, pretendem precisamente 
evidenciar a importância quer da forma, quer do (espaço) comum enquanto elementos de 
uma subjectivação libertária, emancipatória.

36  Ibidem, p.39
37  Ibidem, p.39 [em inglês, a palavra ‘neighbourhood’ não tem a conotação que, em português, a palavra ‘bairro’ assume]
38  Ibidem, p.39
39  Ibidem, p.39
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23-24. [ao lado] vistas desde o jardim comunal
25. [em cima] implantação da proposta vencedora (Plus Office Architects)
26.[em baixo, esquerda] vista da proposta vencedora (Plus Office Architects)
27.[em baixo, direita] diagrama geral da proposta vencedora (Plus Office Architects)



28. Richard Hamilton, Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?, 1956
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mudanças significativas na casa

 Aprenderei a amar as casas
 quando entender que as casas
 são feitas de gente
 que foi feita por gente
 e que contém em si a possibilidade
 de fazer gente.[ 1]

Se, como afirmara Foucault, a arquitectura é capaz de intervir socialmente “quando as 
intenções libertadoras do arquitecto coincidem com as práticas reais das pessoas no 
exercício da sua liberdade” [ 2], então para que a arquitectura possa contribuir positivamente 
para a prática da (nossa) liberdade deve verificar-se uma dupla condição: 1) (como 
vimos) que os arquitectos sejam capazes de (fazer) ver as estruturas de poder em que se 
inserem e tornem o público consciente dessas mesmas condições, e 2) que, presente essa 
consciência, o habitante possa, por via da ‘prática’ da sua liberdade, exercer a vivência em 
função de si mesmos, 'livre' dos constrangimentos do seu dia-a-dia. Isto significa que, o 
objecto e objectivo da arquitectura é, sempre e a todo o momento, a construção de espaços 
que possibilitem a experiência do habitar.

Numa colectânea de textos dedicados à contemplação do espaço, apelidada de Species of 
Spaces[ 3], o escritor francês Georges Perec constrói, a partir de um conjunto de observações 
tanto peculiares quanto desafiadoras, mas sobretudo de aguda sensibilidade, um 
exercício de reflexão sobre os mais mundanos e variados detalhes da vida – ‘movendo-se’ 
pelo espaço numa escala gradativa, partindo da escala individual da cama, do quarto, para 
o apartamento, o edifício de habitação, a rua, o quarteirão, a cidade - até ‘o país e o mundo’ 
-, terminando no espaço (universo). No fundo, Perec consuma, no conjunto dos textos, um 
ensaio-perturbação que nos relembra da complexidade da vida e, por extensão, também da 
irredutibilidade da casa - da arquitectura - a uma delimitação de espaço(s) (que alberguem 

1  CAMPILHO, Matilde; “Two-lane blacktop”, in Jóquei, Lisboa: Tinta da China, 2018, p.106
2  FOUCAULT, Michel; “Espaço, saber e poder”, in Punkto, 2017 [edição online]
3  PEREC, Georges; Species of Spaces and Other Pieces, London: Penguin Books LTD, 2008
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a disparidade de funções e actividades diárias). Essa seria apenas uma definição redutora 
das noções de habitar e habitação – a arquitectura reduzida a programação, ou a redução de 
todo o exercício da projectação ao planeamento das práticas, acontecimentos e relações 
que a espontaneidade natural do ser torna não-planeáveis. 

Simpatizando com uma ideia semelhante da programação virtual da acção, Eduardo 
Souto de Moura, numa conversa/entrevista com Álvaro Siza Vieira na qual ambos são 
confrontados com a questão da antecipação da experiência - ao serem questionados sobre 
se, ao projectar, imaginam como os edifícios serão vividos -, de forma muito pragmática e 
acutilante, mas igualmente provocadora, afirma considerar o cálculo da acção uma tarefa 
ingrata, ‘ingénua’ – “a vida muda todos os dias”, tentar fazê-lo será “tempo perdido”[ 4]. 

De facto, tentar prever, antecipar ou determinar a vivência pelo desenho, como se as 
pessoas se comportassem numa lógica de causalidade - e não de casualidade -, constitui 
a negligência da própria acção humana - bem como da acção projectual -, ignorando a 
imprevisibilidade e imaginatividade que lhe são características, e que constituem o 
quadro mais produtivo da actividade arquitectónica. A antevisão ou pressuposição será 
uma abstracção apenas expectável do ponto de vista imaginativo-conceptual, na medida 
em que auxilia a potenciação do espaço pela sua materialização. Do panorama do desenho, 
da materialização, ignorar - por receio de eventual limitação criativa ou por outro motivo 
- a liberdade para o acontecimento (e o) inesperado, a instabilidade e a transformação, 
tende a restringir o exercício da concepção a um jogo casual de formas e espaços.

Diz-nos Bernard Tschumi que “a arquitectura é definida pelas acções que testemunha 
tanto quanto pela definição das suas paredes”[ 5]; o espaço, mais que uma construção ou 
representação tridimensional de uma realidade física é um “palco para o teatro da família”[ 6]. 
Neste sentido, a sua performance dependerá substancialmente - como aliás vimos no 
capítulo precedente - do “exercício da liberdade”[ 7] de quem o usa. O uso assume-se como 
a ferramenta (de perturbação) que os habitantes dispõem de manifestar, arquitectónica 
(material) e politicamente, a sua presença no mundo. E se, por um lado, não compete aos 
arquitectos, porque foge do seu âmbito e capacidade interventiva (de controlo e previsão), 

4  LUCAS, Isabel; “O bonito, o feio, e o janota e o efeito Miles Davis na arquitectura. Conversa entre Eduardo Souto de 
Moura e Álvaro Siza Vieira”, in Público, 2018 [edição online]
5  TSCHUMI, Bernard; Architecture and Disjunction, Cambridge: The MIT Press, 1996, p.100
6  COLOMINA, Beatriz; Privacy and Publicity: Architecture and Mass Media, Cambridge: The MIT Press, 1994, p.252
7  FOUCAULT, Michel; “Espaço, Saber e Poder”, entrevista concedida a Paul Rainbow, in Punkto, 2015 [edição online]
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29. Georges Perec, Species of Spaces, 1974
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a determinação do uso - afinal, ficam sempre “as possibilidades de resistência”[ 8] -, 
por outro, é na abertura e predisposição para o acontecimento indeterminado que os 
espaços se apresentam como possíveis condições de possibilidade (liberdade). Neste sentido, 
“«Habitar e habitação são duas faces de um mesmo fenómeno»”[ 9].

Habitar exprime um duplo significado desde logo porque pressupõe o desdobramento 
da construção entre casa/habitação e edifício. Se ‘edifício’ exprime simplesmente uma 
realidade física e espacial, ‘habitação’ avança uma ligação entre espaço e construção 
complementada pelo sentido de pertença, de estar ou sentir-se ‘em casa’. Na “casa são 
possíveis certas relações e outras são excluídas”[ 10]; ou seja, na habitação o valor que se 
sobrepõe é o da intimidade, individual ou partilhada, onde imediatamente se exclui a 
figura dos demais. Habitar, neste sentido, terá que ver com uma ideia de identificação, 
um conforto que não tem que ver com comodidade (ou com uma qualquer materialização 
ergonómica) - embora não a(s) exclua para a sua efectivação - mas com o bem-estar, com 
as relações entre si(s) – consigo mesmo e com aqueles com quem se partilha a(s nossas) 
vida(s).

Seguindo este raciocínio, o habitar - a arquitectura - poderia, talvez, ser a prática 
em que construir assumir-se-ia como a realização dessa pertença (social), como a 
construção da ‘casa’ enquanto habitação. Ora, se poderemos, por um lado, aceitar esta 
noção reconhecendo que é 'o habitar que dá sentido ao construir'[ 11], por outro, não 
poderemos deixar de considerar esta ideia de habitar insuficiente na conjuntura da 
contemporaneidade. Tal como sugere Giorgio Agamben, o Homem precisa hoje de 
construir lugares de apoio às suas necessidades que “se funda[m] sobre a impossibilidade 
da habitação”[ 12] (tomada nesse sentido) – por exemplo, o caso de aeroportos ou centros 
comerciais, espaços por certo não concebidos num sentido de nos fazer sentir ‘em casa’. 
[Se bem que, a este propósito, ainda Georges Perec, algo ironicamente forneça um 
humorístico e (quase) absurdo exemplo de um amigo que, desafiando a ‘natureza’ de um 
equipamento moderno como é o aeroporto, terá planeado viver num aeroporto durante 
um espaço de tempo na sua vida.] 

8  Ibidem
9  BALDEWEG, Juan Navarro; apud. MENDES, Manuel; “Terra quanto a vejas, casa quanto baste”, in Só nós e Santa-Tecla: a 
casa de Caminha de Sergio Fernandez, Porto: Dafne Editora, 2008, p.117
10  AGAMBEN, Giorgio; “Habitar e Construir”, in Punkto, 2019 [edição online]
11  Ibidem
12  Ibidem
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Neste âmbito, resta-nos então questionar, seguindo Agamben, qual o significado de  
habitar nos dias que correm, (e) como poderá a arquitectura ultrapassar a indeterminação 
que caracteriza a sua (nova) conjuntura.

Segundo o filósofo italiano, (a noção de) habitar pressupõe a criação ou existência de uma 
série de práticas - hábitos, costumes, acontecimentos - que constituem a base da nossa 
existência. Seguindo a construção, apoiada na linguística, de Agamben, habitar significa, 
pela derivação partilhada com palavras como habitus (hábito, modo de ser) e habitudo 
(costume, tornar hábito), “criar, conservar e intensificar hábitos e costumes, isto é, 
modos de ser”[ 13]. Ou seja, habitar diz respeito a uma capacidade ou disponibilidade para 
desenvolver, individual e colectivamente, um conjunto de hábitos e rotinas que, a par da 
espontaneidade da acção, induzem, motivam e suscitam o desenvolvimento individual 
pela nossa apropriação do espaço. Neste entendimento está implícita uma capacidade ou 
liberdade de se desenvolver a nossa própria individualidade pela singularidade das nas 
nossas próprias vidas – isto é, a singularidade das práticas e rotinas que desenvolvemos 
na nossa vida pessoal.

Aceitando este raciocínio - compreendendo que a arte da construção inelutavelmente 
se refere ao desenrolar das (inter)acções no espaço - seremos impelidos a identificar o 
acto criativo como um comprometimento da concepção para com a habitação. Incapazes 
de prever comportamentos, mudanças e transformações, não nos resta senão aceitar a 
singular beleza do viver: a indeterminação. O que não se traduz necessariamente numa 
indeterminação espacial, ou desvirtuação do processo de concepção/materialização, mas, 
uma vez mais, no reconhecimento do processo de formalização como meio e não como 
finalidade, absorvendo que o objectivo de uma arquitectura que aceite esta realidade 
não será então a mera manifestação material mas a possibilitação do habitar enquanto 
experiência (de desenvolvimento) singular.

*

13  Ibidem
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uso - atmosfera

A partir desta consideração poderemos compreender uma ideia de projecto onde, pela 
relação com o hábito/habitar, o desenho não antecipe as rotinas e rituais de ocupação mas 
abrace a indeterminação como condição, determinando (as formas d)os espaços onde 
estas práticas se poderão dar mas, simultaneamente, deixando em aberto a possibilidade 
de ocupação como o processo através do qual se 'criam, conservam e intensificam «modos 
de ser»'.

A acção projectual aceita um grau de incompletude (como condição) não porque algo 
fica por fazer ou determinar, não por que não está definido do ponto de vista material, 
mas porque, aceitando que o projecto não cessa na sua efectivação, o espaço nunca está 
completo sem a sua ocupação. O espaço é cláusula inegável de uma experiência cujo foco 
é o habitante; encontra-se em constante (re)construção e reformulação pela suscitação da 
capacidade de habitar.

Aceitar esta condição não significa que o projecto esteja incompleto do ponto de vista da 
concepção; apenas reconhece-o como uma entidade que não ‘vive’ sem uma presença que 
há-de vir - e em que há devir - , e faz do habitante um segundo ‘autor’, capaz de construir(-
se a si mesmo) pelo uso. Nesta interdependência, a percepção e experiência individual 
(do espaço) acabam por ser um segundo momento de criação - em jeito de provocação, 
o ‘verdadeiro’ gesto criativo -, pelo qual cada vivência, cada experiência, não apenas 
transforma ou reinventa o espaço - como se o habitante tivesse, ao determinar-lhe o uso, 
criado o espaço, animando-o com uma vida que antes não possuía, que o transforma de 
espaço em lugar, lar, habitação - como transforma também o próprio sujeito, ao estimular 
a sua criatividade e individualidade no sentido de determinar a ocupação e o uso.

Esta abertura ao uso - desprogramação ou indeterminação programática - tão-pouco 
significa que, do ponto de vista material, “a arquitectura seja apenas um contentor 
genérico para um qualquer «conteúdo»”[ 14]. Pelo contrário, porque o espaço qualifica e 
potencia as acções que presencia, o arquitecto deve reconhecer que nessa potencial e 
dinâmica relação com a utilização reside um potencial de estimular os preceitos para 
uma forma de vida capaz de soltar-nos do utilitarismo das nossas vidas e fazer de nós, 
pelo menos enquanto habitantes, sujeitos activos. É neste sentido que o uso, ou acção, se 

14  AURELI, Pier Vittorio; “Preface”, in The City as a Project, Berlin: Ruby Press, 2014, p.12
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assume, em arquitectura, como o instrumento que o habitante dispõe de manifestar a sua 
presença no mundo. E se, como já se afirmou, não compete ao arquitecto, porque escapa 
do domínio da sua intervenção, a sua previsão, será precisamente na predisposição 
para a apropriação - porque o uso é oportunidade de cultivo próprio, oportunidade de 
desenvolvimento individual - que o(s) espaço(s) apresenta(m) o seu carácter emancipatório, 
enquanto meio que, pela possibilidade de apropriação, contribui para uma participação 
no espaço comum a partir de uma produção individual.

Não se trata, então, de desenhar 'contentores genéricos para um qualquer conteúdo' mas 
“ambientes adequados àquilo que se vai fazer de seguida”[ 15] – a essa mesma indeterminação. 
O que, convenhamos, não é o mesmo que livrar de qualquer responsabilidade (funcional) o 
trabalho de formalização. A indeterminação escapa à função, no sentido de não pretender 
entender o edifício de uma perspectiva da utilização programática, utilitarista, mas de 
uma perspectiva da possibilitação. É que o uso é apropriação, é a vivência em si. E portanto 
uma acção criativa - porque ‘cria’ ou desenvolve o sujeito - em si mesma. Esse uso, evento 
criado pela ocupação, transcende a sua limitação funcional e convoca uma participação 
activa por parte do utilizador, requerendo a sua capacidade para ocupar os espaços e, 
fazendo-o, poder desenvolver-se a si mesmo. É que:

 a casa é quem habita, é «ele mesmo»[ 16]

Encarar o uso como um gesto criativo, pressupõe então que o espaço seja dotado de uma 
capacidade de estimular os seus ocupantes a uma utilização activa, não utilitarista, dos 
espaços. E o que é essa ‘capacidade’ senão a evidenciação da dimensão atmosférica do 
espaço? 

A ideia de atmosfera não se prende com uma noção romantizada da formalização como 
excursão poética cuja(s) qualidade(s) decorra(m) exclusivamente de questões de desenho 
– ainda que delas provenha e dependa também. Antes, a atmosfera de um espaço revela-
se “na capacidade que a arquitectura tem para encher o espaço envolvente com uma 
energia que se pode combinar com outras energias, [e] influenciar a natureza das coisas 
que poderiam surgir”[ 17]. A ideia de atmosfera transcende a categoria estética designando 

15  BANHAM, Reyner; “A home is not a house”, in Art in America, 1965, p.79
16  VAINER, André; FERRAZ, Marcelo; SUZUKI, Marcelo; Lina Bo Bardi, São Paulo: imprensa oficial, 2008, p.11
17  SMITHSON, Peter; apud. MENDES, Manuel; “Terra quanto a vejas, casa quanto baste”, in Só nós e Santa-Tecla: a casa de 
Caminha de Sergio Fernandez, Porto: Dafne Editora, 2008, p.106
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uma qualidade que depreende uma reciprocidade dinâmica entre o edifício e a ocupação: 
uma qualidade arquitectónica determinada pelas relações que se estabelecem entre as 
qualidades materiais e o(s) modo(s) como as pessoas usam (ou se apropriam d)o espaço. A 
palavra carrega a ambiguidade e resiliência de uma definição tão sólida quanto dinâmica, 
uma certa condição de imaterialidade “favorável às aberturas e trocas feitas corpo, olhar e 
gesto”[ 18], isto é, que se revela no(s) modo(s) como as pessoas vivem, habitam, usam ou se 
apropriam dos espaços. Talvez seja precisamente esse o seu valor mais insigne, o de uma 
certa ‘indizibilidade’, enquanto uma qualidade em potência, à espera de outras forças 
que, em acção, animem o espaço.

A atmosfera tem a particularidade de vincular-se desde logo com a experiência, como 
uma característica ou propriedade espacial particular que se associa a uma singular 
experiência do espaço. Não será, portanto, um dado determinado a priori, que exista 
ou resida explicitamente nas qualidades materiais de uma obra ou espaço, mas o que 
resulta do corpo-a-corpo entre o edifício e a sua ocupação; matéria dos efeitos que se 
podem suscitar em quem experiencia um espaço. Consistirá, então, na teia de elementos 
e relações que (in)formam (a experiência de) um determinado espaço e, ainda, a relação 
que (se) estabelece entre essas e as qualidades imateriais do ambiente - (a passagem d)o 
tempo, a (variação da) luz, a temperatura -, onde todas estas partes, sendo independentes, 
contribuem em igual peso para a conformação do carácter de um espaço – a sua atmosfera: 
qualidade ou atributo com a simultânea particularidade de estímulo e receptáculo, que 
simultaneamente potencia e é potenciada pelo uso, pela vivência singular de quem 
habita, ciente que habitar é, simultaneamente, sentir e pensar, que “transformar o espaço 
é transformar o ser”[ 19].

*

É (também) neste sentido que parece possível ler, por exemplo, a obra de Lacaton & Vassal.

18  SILVA, Rodrigo; “Apresentação (Elegia do comum), in A República por vir: Arte, Política e Pensamento para o Século XXI, 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, p.25
19  BACHELARD, Gaston; The Poetics of Space, London: Penguin Books LTD, 2015,  p.223
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 [Cité Manifeste]

Na ocasião da comemoração dos 150 anos da sua criação, a associação de construção de 
habitação operária de Mulhouse (SOMCO) convida Anne Lacaton & Jean-Philippe Vassal 
a construir uma estrutura residencial adaptada a uma nova realidade social, marcada 
sobretudo pela existência de uma classe média. Procurando contrapor-se ao cenário 
tipológico das imediações, essencialmente caracterizado por conjuntos de habitações 
unifamiliares assentes no modelo inglês de habitação operária, a dupla francesa propõe-
se, desde logo, a construir casas que, pelo menor valor possível, pudessem maximizar 
o espaço livre. Para tanto, recorrem a soluções industriais de construção para edificar 
uma solução algo atípica: uma enorme estrutura de estufa agrícola que pousa sobre um 
embasamento esqueletal de betão.

Num primeiro momento, definem uma plataforma que serve de cobertura ao rés-do-
chão e delimita a área máxima de superfície - determinada pelas dimensões dos sistemas 
de estufas -, por cima da qual se ergue um sistema modular de estufa (estrutura de aço 
galvanizado revestido a policarbonato) – uma parte deste volume é termicamente isolada, 
delimitando (e climatizando) o  interior das habitações, o restante espaço é deixado em 
aberto, formando jardins-de-inverno naturalmente ventilados pela cobertura. O volume é 
posteriormente subdividido em habitações em dois níveis - determinadas a partir de uma 
modulação de 3 metros de fachada que corresponde à largura dos quartos - que variam 
em dimensão e número de quartos dispondo, no entanto, da mesma base programática 
– nomeadamente, os jardins-de-inverno. Cada habitação consiste então numa agregação 
de dois pisos que abarca um estreito espaço de um módulo de largura no rés-do-chão e 
um espaço mais largo, de dois módulos de largura, no piso superior – ou o inverso.

Assentando na tipologia do loft, os interiores são essencialmente grandes espaços 
amplos e livres, abertos sobre o exterior, onde apenas se definem as escadas e serviços 
básicos, concentrados, tanto quanto possível, numa mesma zona para libertar ao 
máximo o restante espaço. As únicas partições existentes correspondem às paredes que 
delimitam e definem os quartos e instalações sanitárias – a cozinha assume a forma de 
um balcão de serviço adossado a uma das paredes de divisão entre fogos. Os jardins-de-
inverno funcionam como um prolongamento dos espaços interiores cuja climatização 
é parcialmente controlada pelos habitantes, com recurso a elementos flexíveis de que 
dispõem – painéis de correr em policarbonato, cortinas de tecido térmico e outros 
elementos de sombreamento.



77

30. [em cima] vista do exterior do complexo – alçado poente
31. [em baixo] secção diagramática – desempenho térmico 
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32. [em cima] plantas do complexo – nível 1 (no topo), nivel térreo (em baixo)
33. [em baixo] vista do exterior do complexo
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 [tranformação de 530 habitações em Bordéus]

Quando, anos mais tarde, propõem um projecto de recuperação para um conjunto 
de habitação social em Bordéus - como reacção e alternativa às políticas francesas de 
demolição e reconstrução de grandes complexos habitacionais[ 20] -, Anne Lacaton e Jean-
Philippe Vassal servem-se das mesmas ideias e técnicas aplicadas em Mulhouse para 
intervir no património existente como forma de melhoria das condições de vida.

O projecto consiste na transformação de três edifícios de apartamentos habitados. Mais 
de 500 habitações foram transformadas e ganharam uma nova vida através de uma 
‘simples’ extensão da habitação face ao exterior. A operação consiste na adição de um 
novo equipamento composto por dois elementos: um espaço informal (jardin d’hiver) 
como extensão da zona social e, no seu seguimento, uma varanda. A solução potencia 
novas oportunidades e qualidades com a simples premissa de ampliar a área disponível, 
incrementando também a iluminação natural e promovendo a relação visual com a 
envolvente.

A nova estrutura é independente do edifício existente, o que permitiu, através de um 
escrupuloso planeamento de construção, que as operações fossem levadas a cabo sem 
realocar nenhum residente. A ligação entre os novos espaços e a fachada existente é 
complementada pela substituição das contidas e pontuais aberturas da antiga fachada 
por grandes vãos com janelas de correr que, agora, permitem a iluminação natural 
(e) abundante dos espaços interiores e avivam a relação com o panorama exterior e  
promovem ainda a comunicação e interligação entre as várias divisões.

A extensão das habitações surge possível por uma abordagem extremamente pragmática 
que encara a ideia de quantidade e qualidade do espaço como garantias de qualidade 
de vida. Ao conservar a estrutura e organização do edifício existente sem intervir 
significativamente no interior, concentram-se as atenções na ampliação da área interna 
através de um generoso acrescento espacial (de cerca de 4 metros) que surge essencialmente 
como um prolongamento dos espaços interiores - como transição entre interior e exterior 
- e que promove uma nova relação (funcional) entre os diversos espaços e usos. Além de 
aumentar consideravelmente a área disponível, a solução favorece a evolução e uso das 
habitações ao fazer dos novos jardins-de-inverno espaços de apropriação, espaços de 
conotação mais liberta que promovem a criatividade.

20  ver DRUOT, Frédéric; VASSAL, Jean-Philippe; LACATON, Anne; Plus: Large-Scale Housing Development, Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili, 2007
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34. [em cima] bloco G – vista do exterior antes da intervenção
35. [em baixo] bloco G – vista do exterior depois da intervenção



81

36. [em cima] vista axonométrica da proposta – existente e projecto [esquerda - bloco G, direita - blocos H, I]
37. [em baixo] simulação do processo de transformação
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38. [em cima] processo de construção
39. [em baixo] blocos H e I – processo de transformação
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Num e noutro casos - como praticamente em toda a sua obra -, Lacaton & Vassal depositam 
na generosidade e informalidade dos espaços (e jardins-de-inverno) as bases para a 
construção de espaços e habitações que, não impondo “um modo de vida particular”, 
possam “dar ao habitante o espaço potencial para ser usado e apropriado”[ 21]. O (des)
comprometimento que assumem com o programa prevê a maximização do espaço livre 
com o intuito de permitir uma livre apropriação do espaço. Neste sentido, redefinem as 
relações entre função e uso, forma e conteúdo.

A generosidade espacial das habitações, possibilitada pelo comedimento do desenho 
interior - a tentativa de contenção de compartimentação interna - é intencionalmente 
concebida para promover a livre ocupação do(s) espaço(s). Esta premissa é um 
passo fundamental que permite que o espaço actue como um ‘desbloqueador’ dos 
ritmos alienantes e utilitários do dia-a-dia, incitando à apropriação pelo uso, isto é, 
proporcionando as condições materiais para que o espaço não acomode simplesmente 
as nossas funções orgânicas mas também actividades de desenvolvimento pessoal, 
dependente apenas da vontade e inventiva de quem os habita. Mais que a própria liberdade 
de adaptação a qualquer uso ou função, a modéstia do desenho - tipologicamente baseada 
nos moldes do loft mas resultado de um esforço de racionalização global - visa estimular 
o próprio uso.

Neste sentido, o dispositivo de ambientação da estufa assume um papel fulcral em ambos 
os casos - e na sua obra em geral -, sobretudo porque, para além de um eficaz sistema 
de climatização, permite a extensão da casa em espaços indefinidamente apropriáveis. A 
indeterminação - e in-terminação, já que servem também como dispositivos de mediação 
visual com a paisagem ou envolvente -, enfim, a atmosfera, destes espaços é um claro 
convite a que o espaço seja determinado pela forma como é utilizado. 

A arquitectura de Lacaton & Vassal “não tem um carácter excitante, mas uma função 
organizativa”[ 22]. Não apenas mobilizam o seu próprio entendimento de arquitectura, 
forçando-se a si mesmos “a tomar posição relativamente ao seu papel”, como mobilizam 
o próprio “decurso da acção”, levando o habitante “a tomar posição relativamente ao 
acontecimento”[ 23] – evento criado pela apropriação do espaço.

21  “Everyday Delights. A Conversation with Anne Lacaton & Jean Philippe Vassal”, in El Croquis 177-178 Lacaton & Vassal, 
Madrid: El Croquis Editorial, 2015, p.11
22  BENJAMIN, Walter; “O Autor enquanto Produtor”, in Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política, Lisboa: Relógio D’Água, 
1992, p.153
23  Ibidem
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40. [em cima] Cité Manifeste, Mulhouse – vista do interior de uma habitação
41. [em baixo] reconversão de 530 habitações, Bordéus – vista do interior de uma habitação
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Como Brecht ao 'contentar-se com um estrado'[ 24], Lacaton & Vassal regressam, de forma 
inovadora, à velha particularidade da arquitectura - o habitar - e aos “elementos originais” 
da arquitectura - o espaço, o habitante, o uso - para assim “alterar os contextos funcionais 
entre palco e público”[ 25], contentor e conteúdo, arquitectura e habitante. A sua pretensão 
é menos a de “preencher o público com sentimentos”, mais a de, “através do pensamento, 
alienar - e distanciar - as circunstâncias em que vive”[ 26], revelando conteúdos ‘latentes’, ou 
‘reprimidos’. A existência de um espaço informal, um espaço sem uso[ 27] - para recuperar a 
expressão que Georges Perec cunha (na verdade, conseguiram, com sucesso, materializar 
o desafio de Perec de ‘inventar’ um espaço desprovido de uso) -, propicia uma certa ideia 
de uso livre, indeterminado, que contraria ou modifica os preceitos que os habitantes 
possam ter relativamente à domesticidade, podendo romper as relações com os hábitos e 
costumes, abrindo-os a uma subjectivação própria ao incitar a que inventem os seus usos. 
O resultado é uma vivência que apenas se pode dar no seu “rigoroso fluxo habitual”, pelo 
“pensamento e pela prática”[ 28]: pela acção – não por acaso a ambiguidade destes espaços 
leva a que, frequentemente, sejam usados como espaços de criatividade, contribuindo 
para uma forma de vida, além de mais ecológica, mais libertária.

24  Ibidem, p.152
25  Ibidem
26  Ibidem
27  “I have several times tried to think of an apartment in which there would be a useless room, absolutely and 
intentionally useless.”
PEREC, Georges; Species of Spaces and Other Pieces, London: Penguin Books LTD, 2008, pp.33-34
28 BENJAMIN, Walter; “O Autor enquanto Produtor”, in Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política, Lisboa: Relógio D’Água, 
1992, p.154
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42. Cité Manifeste, Mulhouse, vista do interior de um jardim-de-inverno



43. Francisco de Goya, El sueño de la razon produce monstruos, 1799
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uma reflexão

  Art, even the art of fullest scope and widest vision, can never really show us the external world. 
All that it shows us is our own soul, the one world of which we have any real cognizance… It is 
Art, and Art only, that reveals us to ourselves.[ 1]

[ perder tudo: perder a razão, perder o domínio ]

  Think, for instance, of a writer who is trying to convey certain ideas which to him are contained 
in mental images. He isn’t quite sure how those images fit together in his mind, and he 
experiments around, expressing things first one way and then another, and finally settles on 
some version. But does he know where it all came from? Only in a vague sense. Much of the 
source, like an iceberg, is deep underwater, unseen – and he knows that. [ 2]

  In poetry, non-knowing is a primal condition; if there exists a skill in the writing of poetry, it is in 
the minor task of associating images. But the entire life of the image is in its dazzling splendor, 
in the fact that an image is a transcending of all the premises of sensibility.[ 3]

Ao longo do trabalho temos insistido numa noção ‘inteligível’, essencialmente objectiva, 
do papel do arquitecto. Porém, como sabemos, o acto de projecto não se limita nem se 
deixa fixar a uma abordagem (puramente) racional. Até porque, se o fizesse, cairia no 
completo domínio da episteme, portanto, da ciência. Conquanto participem, para a 
criação, inúmeros factos, determinações, burocracias ou condicionantes objectivas 
que a definam, é a vontade que (a) estrutura (e a)os princípios que conduzem a acção 
– será a vontade o “fundamento do sujeito”[ 4]. O que comanda a (cri)ação é, portanto, 
algo fundamentalmente indiscernível, inidentificável que só poderá ser alcançável pela 
aceitação do irracional – mas que, no entanto, nos esforçamos por tentar compreender. 

Para que possa ser produtiva, a criação deverá depreender alguma liberdade, ‘soltar-se’ 

1  WILDE, Oscar; Only Dull People Are Brilliant at Breakfast, p.11-12
2  HOFSTADTER, Douglas; apud. CALVINO, Italo; Six memos for the next millennium, London: Penguin Modern Classics, 
2016, p.87
3  BACHELARD, Gaston; The Poetics of Space, London: Penguin Books LTD, 2015, p.17
4  TRÍAS, Eugenio; Lógica del límite, Barcelona: Ediciones Destino, 1991, p.345
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das amarras que (a) aprisionam (a)o pensamento – “só o domínio artístico pode almejar 
à captação sintética do instante e do absoluto”[ 5]. Por isso a criação solicita, em primeira 
instância, a intuição e o irracional – pelas ‘imagens de pensamento’. Essas imagens (ou 
memórias) repõem o arquitecto em contacto com o seu saber (memória) – “toda uma vida 
subterrada”[ 6]. Se a força da acção racional se pode vir a provar inoperante, o domínio 
do desenho (só) pode ser criativo: “só se [se] trabalhar com estes poderes destrutivos 
(...) [se] será capaz de criar alguma coisa no mundo”[ 7]. Mas, nesse acto, as contradições 
evidenciam-se e afirmam-se: “não [se] será capaz de criar nada a não ser que se prepare para 
deixar que tudo siga o seu próprio rumo”[ 8] – afinal, “Tudo deverá surgir inevitavelmente 
evidente”[ 9].

Porque requer a capacidade de ‘indagação constante’, a imaginação criativa requer 
a libertação da razão. Será, porventura, uma ‘razão irracional’ a que guia a criação. A 
experiência da memória representa o momento que põe o arquitecto em contacto com 
a sua própria experiência, desejo (im)pessoal, já que essa “perpassa a história toda, local 
e estranha, e a geografia, histórias de pessoas e experiências sucessivas, as coisas novas 
entrevistas, música, literatura, os êxitos e os fracassos, impressões, cheiros e ruídos, 
encontros ocasionais”[ 10] – ainda que se refira, sempre, à (sua) experiência pessoal. Por 
esse motivo, sem esse ‘vínculo vital com o passado’ - “fonte primária de energia espontânea 
e prazer de viver”[ 11] -, não seria capaz de desenvolver a sensibilidade interior necessária 
para transformar o presente (e o futuro). Por outro lado, quando se ‘liberta’ as forças da 
imaginação, depara-se face a face com o ‘poder de destruição’[ 12].

A vontade encadeia-se na sua própria necessidade. É o fundamento do sujeito que 
subentende a ‘objectividade’ daquilo por ela criado - ou que ela poderá criar -, à sua 
imagem. Esta compreensão depreende que deva haver, por contraponto, a necessidade 
de parar: tomar distância e (re)começar. Invertendo a fórmula que Távora - sabemo-lo 
pela evocação repetitiva do seu legado ao longo do (nosso) aprendizado - incansavelmente 

5  VIEGAS, Luís; Diálogos entre Arquitectura e Cidade. Por um campo multidisciplinar operativo, Porto: FAUP, 2014, Tese de 
Doutoramento, p.107
6  BERMAN, Tudo o que é sólido se desmancha no ar, São Paulo: Companhia das Letras, 1982, p.45
7  Ibidem, p.48
8  Ibidem
9  SIZA, Álvaro; “Um desenho feito em segundos...”, in 01 Textos, Porto: Civilização Editora, 2009, p.329
10  SIZA, Álvaro; “Projectar”, in 01 Textos, Porto: Civilização Editora, 2009
11  BERMAN, Tudo o que é sólido se desmancha no ar, São Paulo: Companhia das Letras, 1982, p.69
12  Ibidem, São Paulo: Companhia das Letras, 1982, p.48
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I need to start a garden
I need to start a garden
I need to start a garden
I need to start a garden!

Gonna start a garden in my backyard 
I’m gonna start a garden in my backyard 
‘Cause making this song up is just as hard 
‘Cause making this song up is just as hard

Haley Heynderickx, Oom Sha La La, 2017

44. Haley Heynderickx, Oom Sha La La, 2017
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sustentava: ‘tão importante é esquecer como recordar’[ 13]. 

[ regresso à calma ]

  Only the disciplined mind can see reality, Winston. You believe that reality is something 
objective, external, existing in its own right. [ 14]

  “A criação arquitectónica nasce de uma emoção, a emoção provocada por um 
momento e por um lugar.

  O projecto, e a construção, exigem dos autores que se libertem dessa emoção, 
num progressivo distanciamento - transmitindo-a inteira e oculta. A partir daí, a 
emoção pertence ao(s) outro(s).” [ 15]

Para Álvaro Siza, o projecto - como lugar de pensamento - parece seguir uma lógica 
kantiana: (in)forma-se pelo envolvimento sucessivo e alternado entre experiência e 
racionalização – emoção e necessidade, para fazer uso de expressões por si utilizadas. A 
origem ou proveniência de uma obra (ou projecto) não se esvai nas dimensões subjectivas 
e objectivas de um sujeito nem tão-pouco na singularidade de um lugar ou paisagem, 
mas na sensibilidade da predisposição à circunstância, isto é, no confronto entre esta e 
o sujeito. Se, como afirma, “a criação arquitectónica nasce de uma emoção”, poderemos 
presumir que é no sentido de estímulo ou reflexo da observação atenta do real. Ainda que 
irracional ou inexplicável, essa emoção não se resume a um impulso aleatório mas a um 
acto intuitivo - um “acto singular de inteligência pura e atenta”[ 16] -, reacção “provocada 
por um momento e por um lugar” (por uma realidade), como acrescenta.

Reconhecer que o projecto ‘nasce’ do lugar não particulariza nem vincula a ligação 
entre o projecto e o contexto geográfico; não implica necessariamente que ele só possa 
acontecer em determinado sítio, terreno, lugar ou paisagem. É preciso compreender 
a abrangência e o significado de lugar, noção que não se circunscreve na definição de 

13  Durante o curso, foi-nos repetitivamente parafraseada a formulação de Fernando Távora: ‘esquecer é tão importante 
como lembrar’.
14  ORWELL, George; 1984, p.285
15  SIZA, Álvaro; “Prefácio”, in 01 Textos, Porto: Civilização Editora, 2009, p.109
16  FOUCAULT, Michel; As palavras e as coisas, São Paulo: Martins Fontes, 2000, p.72
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condições geográficas mas num entendimento da situação ou contexto num sentido mais 
amplo, tanto geográfico quanto político, social, económico – enfim, aquilo que Fernando 
Távora resumia numa só palavra: circunstância. Se o projecto parte de um processo de 
(re)conhecimento empírico - portanto subjectivo - da realidade em que se intervém 
- a perccepção da circunstância -, a sua formalização requer uma racionalização desse 
acontecimento - e da circunstância -, num permanente acto de diálogo e questionamento 
que afasta o autor da subjectividade individual.

Indiscutivelmente, a criação é manifesto de subjectividade - enraizada tanto na vivência 
pessoal quanto n(o conhecimento d)a experiência colectiva - como momento de fixação 
ou captura sensível de uma realidade, do qual apenas pode resultar um princípio ou 
perturbação vagos o suficiente para logo serem ultrapassados por um “desejo impessoal”[ 17]. 
O que caracteriza a concepção, o processo, é portanto a tentativa de racionalização de um 
acto que, à partida, parece relacionar-se com a emotividade ou intuição; racionalização 
que, num movimento de flutuação (permanente) com o irracional, não tem lugar num 
momento específico, depois de uma qualquer inspiração ou ideia, mas que se caracteriza 
pela sua constância, sempre pronta a intervir e dom(in)ar o desenho -, alimentando a 
crença de que que exista, a certo ponto de desenvolvimento, um momento em que as 
contradições inerentes ao desejo (vontade) inconsciente do sujeito que cria e as exigências 
da realidade em que actua se intersectem e fundam numa única e harmoniosa “contradição 
original”[ 18].

Esse momento só poderá surgir através da libertação da emoção, num “progressivo 
distanciamento”[ 19], por um processo de fundamentação, movido pela ‘necessidade’. 
Pelo envolvimento com a circunstância, a emoção, que “não compreende prioridades, 
ou hierarquias”[ 20] é moldada pelos “limites” e pela “eficácia”[ 21] da razão, com o âmbito 
de se libertar da impulsividade e do juízo de valor ou do ‘gosto’, e fazer de cada decisão 
consciente e pragmaticamente necessária. Nessa objectivação - e objectificação -, a 
emoção não se esvai: permanece, levada - e lavada - pela racionalidade, para que o(s) 
outro(s) a experiencie(m).

17  SIZA, Álvaro; “Sobre Pedagogia”, in 01 Textos, Porto: Civilização Editora, 2009, p.169
18  FOUCAULT, Michel; “What is an Author?”, in Language, Counter-memory, Practice: Selected Essays and Interviews, New 
York: Cornell University Press, 1977, p.128
19  SIZA, Álvaro; “Sobre Pedagogia”, in 01 Textos, Porto: Civilização Editora, 2009, p.169
20  SIZA, Álvaro; “A propósito da arquitectura de Fernando Távora”, in 01 Textos, Porto: Civilização Editora, 2009, p.113
21  SIZA, Álvaro; “Projectar”, in 01 Textos, Porto: Civilização Editora, 2009, p.317
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45. Salvador Dalí, The Persistence of Memory, 1931

Projectar: há um princípio quase em nebulosa, raramente arbitrário.

(...)

Uma grande viagem em espiral sem princípio nem fim, na qual se entra quase ao acaso. 
Comboio assaltado em movimento.

É preciso parar e ser oportuno na paragem.

Agora entra a razão, com os seus limites e a sua eficácia.

Talvez retomar a viagem?

Álvaro Siza, Projectar, 2005
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Por sua vez, o ‘sentido de fazer sentido’ perturba ou perverte a (pro)vocação do desenho. 
A criação permite-se uma abertura à influência (experiência) buscando, entre a panóplia 
das coisas, imagens, vivências e referências que nos circundam e vagueiam a memória, os 
preceitos para a elaboração de uma declaração propositiva (e prospectiva) sob a forma de 
projecto. Através do projecto, momento de confluência entre o sensível e o inteligível, o 
autor, num exercício mnemónico de conjugação e (re)combinação das ideias recolhidas 
pela (sua) experiência - memória -, rompe com a persistente cisão entre o conceptual e o 
perceptual, reunindo-os num todo complexo e contraditório.

Numa frase, Siza resume-o de forma tão brilhante quanto sedutora:

  “Projectar é captar, num momento exacto, uma ideia perturbadora e errante – e 
repor a serenidade.” [ 22]

A vocação artística do acto projectual funda-se, cremos, no árduo exercício de subjectivação, 
que permite (re)formular e conceber a possibilidade de avançar ou formular, sob a forma 
de ‘coisa’, uma proposição – por isso o que distingue a criação como procedimento artístico 
é, “sobretudo, o campo de leitura e o lugar do ‘olho’, construtores das hipóteses reveladoras 
do ‘(in)visível’”[ 23]. Se as possibilidades da criação são ilimitadas, o acto criativo não pode 
mais que procurar fixar o momento, aqui e agora, sob a forma de coisa, como (gesto de) 
perturbação num exercício que incorre na iminência de objectividade. O gesto criativo é a 
origem da obra (apenas) na medida em que é responsável por esse (re)posicionamento e por 
essa (re)montagem prospectiva; a sua expressão, ainda que claramente dependente de si, 
‘caminha’ de forma autónoma, transcendendo-o – por isso “o projecto está para o arquitecto 
como o personagem de um romance está para o autor: ultrapassa-o constantemente”[ 24]. 
Por isso “a influência do desenho não é proporcional ao desejo de protagonismo”[ 25] – a 
sua pertinência e significado residem além da (sua) (de)limitação formal, na ambiguidade 
da sua própria condição: o seu carácter dúbio, de subjectividade assumida, mas também 
a sua índole racional, condição relacional, de mediação, compromisso e negociação. A 
projectação pode, em primeira instância, ser um reflexo da vontade, (e) do irracional, mas 

22  SIZA, Álvaro; “A propósito da arquitectura de Fernando Távora”, in 01 Textos, Porto: Civilização Editora, 2009, p.112
23  VIEGAS, Luís; Diálogos entre Arquitectura e Cidade. Por um campo multidisciplinar operativo, Porto: FAUP, 2014, Tese de 
Doutoramento, p.87
24  SIZA, Álvaro; “Construir”, in 01 Textos, Porto: Civilização Editora, 2009, p.25
25  SIZA, Álvaro; “Le Thonoret”, in 01 Textos, Porto: Civilização Editora, 2009, p.369
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pela sinuosidade da efectivação, requerendo a constante revisão, aproxima-se, sem nunca 
alcançar totalmente - pela imaterialidade da imaginação e da vivência -, do objectivo e do 
tangível. O desenho como acto (ir)reflexo é necessário na medida em que recupera uma 
espontaneidade que não tem necessariamente que ver com originalidade ou criatividade 
individual, mas com (o diálogo com) o contraditório, com a instabilidade que caracteriza 
o processo – e o progresso –, com o assumir e enfrentar o medo da contradição, esse lugar 
tão próspero e frutífero para o projecto – também porque lugar de conflito, onde surge a 
possibilidade/possibilitação – ou liberdade:

  “Por isso a arquitectura é risco e o risco procura o desejo impessoal e o anonimato, 
a partir da fusão da subjectividade e objectividade. Em última análise, em 
progressivo distanciamento do Eu.” [ 26]

26  SIZA, Álvaro; “Sobre Pedagogia”, in 01 Textos, Porto: Civilização Editora, 2009, p.169
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um novo corpo regressa a uma nova casa

 [ a harmonia não é possível, mas podemos tentar ]

Na sinopse do romance de Gonçalo M. Tavares, pode ler-se que Aprender a Rezar na Era da 
Técnica conta a história de um médico que abandona a medicina para se dedicar à política 
– “tem a ilusão de poder salvar muitas pessoas ao mesmo tempo, em vez de salvar uma 
pessoa, de cada vez, no seu acto médico.”[ 1]

Durante todo o trabalho fomos alimentando uma crença semelhante, procurando 
compreender como seria possível, através da arquitectura, endereçar problemas não 
estrita ou directamente relacionados com a arquitectura – e que portanto, dificilmente 
poderão ser resolvidos a partir dela. Não poderemos deixar de salientar, no entanto e uma 
vez mais, que esta é uma visão, ou entendimento, pessoal e pessoalizada/o de arquitectura, 
mais do que uma busca por uma retórica ou ‘verdade’. Essa noção ou vontade parte de 
uma circunstância de transformação pessoal do nosso próprio entendimento e visão do 
mundo, de uma ‘ânsia de transformação’ que se estende também à arquitectura. Essa 
sentença - talvez tendenciosa - acaba por motivar e condicionar o desenvolvimento do 
estudo aqui exposto, mas também, a sua própria contestação.

Claro que estamos perfeitamente cientes do risco de improficuidade ao esperar da 
arquitectura a capacidade de resolver ou mesmo contestar algo mais do que aquilo que 
os seus recursos permitem. Porém, cremos que não é a natureza improdutiva dessa 
relação que deve dispensar o questionamento das suas repercussões na (sua) prática. 
Pelo contrário, dela, apenas se pode pedir e esperar (a ilusão da) consciência(lização) e 
responsabilidade.

Ao longo do trabalho foram avançadas uma série de considerações que procuram 
evidenciar uma noção responsabilizante do papel do arquitecto: trata-se de salvaguardar 

1  TAVARES, Gonçalo M.; Aprender a rezar na Era da Técnica, Alfragide: Editorial Caminho, 2018
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uma responsabilização do acto projectual que o distingue como algo mais que a formulação 
- e formalização - de uma proposta, enquanto lugar de reflexão sobre o mundo e enquanto 
lugar de consubstanciação de uma visão do mundo. A inquirição da pertinência do 
papel da responsabilidade em arquitectura - de uma acção comprometida para com a 
circunstância em que se insere - serve portanto, neste trabalho, o propósito de indagar a 
difícil relação entre a análise e o projecto, entre a intervenção pessoal e a “identificação de 
um horizonte colectivo”[ 2].

É que, para nós, a responsabilidade é não “um suplemento, mas o laço constitutivo 
de qualquer existência”[ 3] – precisamente porque se define enquanto o gesto de nos 
reconhecermos a nós próprios em conjunto ou em confronto com o outro, e, portanto, o 
ponto de partida do qual poderemos começar a edificar os lugares “da simultaneidade 
e da liberdade”[ 4]. É nessa torção em direcção ao outro que, crê-se, a disciplina afirma o 
sentido (do) político como faculdade ou capacidade de “pensar a cabeça dos outros”[ 5].

A politização da arquitectura identifica-se com a possibilidade de “criar formas de 
existência colectiva”[ 6], mas, sobretudo, na capacidade de o arquitecto questionar o 
mundo e questionar-se a si mesmo (enquanto autor), mobilizando um espaço de conflito 
e confronto entre a objectividade (subjectiva) da sua visão, que é - ou deve ser - desejo 
impessoal, desejo colectivo[ 7] - e a subjectividade (objectiva) do seu domínio (estético) da 
forma; por outras palavras, reside no espaço de confronto entre a responsabilidade e o 
arbítrio da (sua) actuação – arbítrio e não arbitrariedade porque não se trata de reconhecer 
a veleidade do acto criativo mas o “acto de decisão e julgamento da realidade que o desenho 
ou a construção de algo endereça”[ 8], a vontade e o juízo (discernimento ou prudência) 
que guiam a acção de escolha. No espaço aberto entre ambos, a arquitectura aproxima-se 
também da arte enquanto construção de si na procura pelo outro.

Trata-se, ainda, de salientar o papel do arquitecto também como intelectual. Esta 

2  AURELI, Pier Vittorio; “The difficult whole. Typology and the singularity of the urban event in Aldo Rossi’s early 
theoretical work. 1953-1964”, in Log no.9, 2007, p.39
3  CESARE, Donatella di; “Ética e política. A Democracia antes do moralismo”, in Electra 6, Lisboa: Fundação EDP, 2019, 
p.52
4  SIZA, Álvaro; “Sobre Pedagogia”, in 01 Textos, Porto: Civilização Editora, 2009, p.168
5  BRECHT, Bertolt; apud. BENJAMIN, Walter; “O autor enquanto produtor”, in Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política, 
Lisboa: Relógio D’Água, 1992, p.144
6  DIAS, Bruno Peixe; “Ética e política. Entre o bem e o mal”, in Electra 6, Lisboa: Fundação EDP, 2019, p.46
7  SIZA, Álvaro; “Sobre Pedagogia”, in 01 Textos, Porto: Civilização Editora, 2009, p.169
8  AURELI, Pier Vittorio Aureli; The Possibility of an Absolute Architecture, Cambridge: The MIT Press, 2011, p.xiii
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noção não depreende mais que uma consciencialização da necessidade de parar, tomar 
distância e (re)começar – lembremo-nos, afinal, das palavras de Benjamin quando afirma 
que só se apresenta, ao autor, uma exigência: “a de reflectir, a de considerar a sua posição 
no processo de produção”[ 9]. Tal implica um esforço constante de reflexão disciplinar 
capaz de procurar situar-se permanentemente relativamente às transformações em 
curso - afinal, a sociedade moderna é ‘transformação’: ser moderno é ‘pertencer a um 
ambiente de transformação’[ 10] - e, simultaneamente, interpelar a essa capacidade de 
transformação – ainda que sempre consciente do perigo iminente de absorção por essa 
‘máquina transformadora’. Reconhecer o arquitecto como um intelectual é, em última 
instância, “promover o espírito de resistência e a ânsia de transformação”[ 11].

‘Aprender a prezar’ é, assim, uma tentativa de reforçar a importância e responsabilidade 
do gesto de reconhecimento ou ligação (mútuos) enquanto “gesto em direcção a uma 
humanidade plena”[ 12], isto é, enquanto gesto que desperta, por sensibilização - como o rei 
Lear quando se identifica com o ‘pobre Kent’ -, um desenvolvimento pessoal humano que 
nos permite transcender a nossa própria individualidade – isso, fazendo uso de palavras 
de Siza, “não se pode ensinar, mas é possível aprender a desejá-lo”[ 13]. ‘Aprender a rezar’ é, 
por sua vez, um acto de fé ou esperança na capacidade ou possibilidade de, reconhecendo 
as condições e transformações, a “desorientação” e “desintegração”, que nos limitam 
enquanto colectivo, poder criar novos valores que questionem e procurem subverter as 
condições da nossa existência, dando espaço à construção de um(a imagem de) futuro 
comum.

No fundo, trata-se também de, apoiados na leitura de Marshall Berman, reforçar a 
tradição da “sensibilidade moderna”: o seu carácter dual, paradoxal, contraditório, mas 
por isso mesmo tão (im)produtivo. Trata-se da constatação de que, sendo modernos, 
experimentamos a existência social como agitação, que fazemos “parte de um universo 
em que tudo o que é sólido se dissolve no ar”[ 14]; mas, igualmente, de que poderemos 
aspirar a ser também ‘modernistas’ ao abraçar e fazermo-nos ‘sentir em casa’ em relação 

9  BENJAMIN, Walter; “O autor enquanto produtor”, in Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política, Lisboa: Relógio D’Água, 
1992, p.144
10  BERMAN, Marshall; Tudo o que é Sólido se Desmancha no Ar, São Paulo: Companhia das Letras, 1982, p.16
11  SIZA, Álvaro; “Doutoramento em Lausanne”, in 01 Textos, Porto: Civilização Editora, 2009, p.126
12  BERMAN, Marshall; Tudo o que é Sólido se Desmancha no Ar, São Paulo: Companhia das Letras, 1982, p.106
13  SIZA, Álvaro; “Sobre Pedagogia”, in 01 Textos, Porto: Civilização Editora, 2009, p.169
14   BERMAN, Marshall; Tudo o que é Sólido se Desmancha no Ar, São Paulo: Companhia das Letras, 1982, p.328
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a essa polvorosa indeterminação – procurando fazer dela uma forma de busca por novas 
formas de liberdade, por novas formas de construir os lugares “da estabilidade”, “da liberdade”, 
“da intimidade e do convívio”, “do esquecimento e do sonho constantemente proibido”[ 15].

Aprender a (p)rezar será, portanto, o reconhecimento de uma condição de actuação política 
em arquitectura que é, simultaneamente, o reconhecimento da sua vocação artística – 
enquanto conjunto livre de gestos e técnicas do dar forma ao mundo.

15  SIZA, Álvaro; “Doutoramento Honoris Causa”, in 01 Textos, Porto: Civilização Editora, 2009, p.164
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anexo 1. Less is Enough

Num ensaio intitulado Less is Enough, publicado nos anos subsequentes à crise económica 
global do passado recente, o arquitecto italiano Pier Vittorio Aureli faz uma breve leitura 
da arquitectura dos últimos anos sob o contexto económico, político e social (neoliberal) 
em que emerge. Aureli propõe uma análise do ressurgimento da moral minimalista 
como consequência da proliferação capitalista sobre a sociedade. O título do livro, por 
si, revela uma reacção ao slogan less is more, estandarte do minimalismo, celebrizado 
por Mies van der Rohe.[ 1] A expressão notabilizou-se como uma ideia de enobrecimento 
ético e estético da posição de economia de meios. De facto, a obra de Mies, reduzida à sua 
essência (estrutural), implicava que a beleza surgia da recusa de “tudo o que não fosse 
estritamente necessário”[ 2]. Aureli analisa como essa posição se foi adulterando e sendo 
subvertida “num tom ligeiramente moralista” até uma moral da desmoralização, sobretudo 
desde a recessão económica de 2008.

Desde o crash dos subprimes (2007) e a consequente crise de 2008, quando as políticas de 
austeridade começaram a invadir e a difundir-se um pouco por toda a economia mundial 
e a fazer parte da gramática política de qualquer governo (ocidental), prescritas como 
o “remédio miraculoso”[ 3] depois de uma ‘época de excessos’, emerge uma moralização 
oportunista do minimalismo como um caminho eticamente defensável da produção 
arquitectónica.

A recessão económica instaura um clima de (auto)condenação em que somos introduzidos 
às novas políticas de austeridade financeira, tomadas como necessárias para resolver 
uma crise que se dizia de culpa própria. Instaura-se a ideia de que (os países do sul d)a 
Europa, tinha(m) andado a viver ‘acima das suas possibilidades’ e chegara então a hora de 
‘pagar a conta’. Sob a névoa desse sentimento de culpa(bilização), próprio de um sistema 
recessivo, este novo léxico político da austeridade, que invade as demais economias como 
um sacrifício necessário, reforça uma “racionalidade económica”[ 4] própria da doutrina 
capitalista neoliberal.

1  A expressão ‘menos é mais’, apesar de tornada célebre por Mies van der Rohe, foi tomada de empréstimo de um verso 
do poeta inglês Robert Browning.
2  AURELI, Pier Vittorio; Less is Enough, Moscow: Strelka Press, 2013, p.7
3  CHABARD, Pierre; “Utilitas, Firmitas, Austeritas”, in Punkto, 2017 [edição online]
4   Ibidem
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De acordo com Aureli, dentro da história do capitalismo, o imperativo menos é mais actua 
também como uma procura de alternativas ou uma busca pela oportunidade, procurando 
as “vantagens da redução dos custos de produção”[ 5]. Mais do que um processo acumulativo, 
esta ideologia impõe-se como uma “optimização incessante do processo produtivo face a 
uma situação em que o menor investimento equivale a maior acumulação de capital”[ 6]. 
Em suma, o que a política austeritária da crise realmente representa é uma tentativa 
de produzir, e obter, mais resultados com menor investimento. Menos é mais, nesta 
lógica, torna-se sinónimo de fazer ‘mais com menos’, expressão inclusive adoptada pelo 
arquitecto italiano Stefano Boeri[ 7]. Neste sentido, a deturpação moralista do oxímoro 
minimalista torna-se uma espécie de celebração cínica do ethos da austeridade.

Se num primeiro momento, as repercussões mais imediatas destas políticas na 
arquitectura se prenderam com a diminuição da procura de arquitectos, transpondo 
esse primeiro efeito - que, apesar de tudo, não será apenas consequência da crise mas 
revelação de uma desvirtuação pública da arquitectura -, um segundo efeito teve que ver 
com a forma como esta (re)apropriação do minimalismo apresentava a (auto-imposta) 
“economia de meios como virtude” e a “inibição como programa estético”[ 8].

Esta atitude representa, antes de mais, uma reacção à situação em que a arquitectura 
se encontrava. O final dos anos 90 e o início de 2000 haviam sido tempos de exaltação 
iconográfica no panorama arquitectónico global, período durante o qual abundaram 
“inovações formais que espelharam as [a]venturas exploratórias do capitalismo”[ 9]. 
Face às “acrobacias arquitectónicas” e à “exuberância irracional”[ 10] icónica destas 
duas décadas, os anos subsequentes à crise viram (res)surgir posturas de maior 
“sobriedade”[ 11] e controlo formal (sob um tom moralista). Segundo Aureli, a “modéstia” 
e a “simplicidade”[ 12] foram assumidas como valores estéticos, adulterando a sua função 
original de rejeição consciente do excesso e exaltação do estritamente necessário. Assim, 
compreendemos, esta nova onda do minimalismo deturpa o seu sentido original e faz 

5  AURELI, Pier Vittorio; Less is Enough, Moscow: Strelka Press, 2013, p.8
6  Ibidem
7  BOERI, Stefano; ‘Fare di più con meno’, apud. AURELI, Pier Vittorio; Less is Enough, Moscow: Strelka Press, 2013, p.8
8  CHABARD, Pierre; “Utilitas, Firmitas, Austeritas”, in Punkto, 2017 [edição online]
9  ZAERA-POLO, Alejandro; “Well into the 21st century. The architectures of post-capitalism?”, in El Croquis 187 Sergison 
Bates 2004-2016, Madrid: El Croquis Editorial, 2016, p.263
10 AURELI, Pier Vittorio; Less is Enough, Moscow: Strelka Press, 2013, p.7
11  CHABARD, Pierre; “Utilitas, Firmitas, Austeritas”, in Punkto, 2017 [edição online]
12  Ibidem
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desse deslocamento uma condição puramente estética – ainda que pudéssemos admitir 
que exista algo de estético no minimalismo de Mies, facilmente se depreende que não é 
esse o seu intuito primordial, mas reduzir a arquitectura ao essencial, nomeadamente a 
sua estrutura. É neste contexto que, segundo o arquitecto italiano, emerge a ‘(est)ética da 
austeridade’, revalidando o discurso arquitectónico em torno de uma tradução estética de 
valores morais - aquilo a que o arquitecto inglês Jeremy Till apelida de ética da estética[ 13] - 
que o afastam das “dinâmicas sociais onde as questões éticas estão de facto presentes” [ 14].

Esta nova moral minimalista foi adoptada por arquitectos de todo o espectro, desde 
“arquitecturas minimalistas que escondem os detalhes técnicos” a “arquitecturas cruas que 
tentam expressar a essência dos materiais” [ 15], de arquitecturas que se servem da estética 
minimal num exercício (elitista) de puro culto do desenho aos que se apropriaram dela 
como motivação estética de projectos cada vez mais regidos por constrições económicas. 
É precisamente neste sentido que a ética da contenção ganha o epíteto de ‘estética da 
austeridade’, “já que advoga a redução simbólica do consumo (pela produção de objetos 
neutros) ou a redução da produção (pelo uso de menores quantidades de materiais e 
tecnologias mais simples)”[ 16].

Aureli faz uma leitura da (re)popularização do minimalismo como um meio onde o 
despojamento se assume como um princípio visual procedente de uma atitude acética 
(de auto-punição). Como posição de ‘auto-disciplina’ - “disciplina de racionalidade ética 
rígida”[ 17] - representa um sacrifício pessoal em função de um questionamento radical das 
condições políticas e sociais e em prol de um objectivo comum. Neste sentido, o autor dá 
o exemplo monástico como o arquétipo desta forma de pensamento, uma vez que, num 
convento, a vida privada é controlada e reduzida à sua essência, a unidade mínima de 
habitação despojada de acessórios, em prol da vida colectiva.

Entendido neste sentido, a atitude ascética permite ao sujeito focar-se na sua vida como 
centro da sua própria prática, isto é, como uma forma de reclusão que se desprende 
das circunstâncias para se focar inteiramente sobre si, num exercício de contemplação 

13  TILL, Jeremy;  “Scarcity contra Austerity”, in Places journal, 2012 [edição online]
14  Ibidem
15  DELALEX, Gilles; “The Ruins of Adolescence”, in Positions on Emancipation: Architecture between Aesthetics and Politics, 
Baden: Lars Müller Publishers, 2018, p.75
16  Ibidem
17  AURELI, Pier Vittorio; Less is Enough, Moscow: Strelka Press, 2013, p.11
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e controlo. Simultaneamente, este é também o perigo que representa para a disciplina 
arquitectónica. Porque a sua interpretação (errónea) dá lugar a uma deturpação desta 
abstinência própria em favor da colectividade para se transformar num exercício de mera 
auto-contemplação. 

Por consequência, a arquitectura que se desenvolve nestes moldes é uma arquitectura 
focada na (sua) vida, em si mesma, pelo que o asceticismo acaba por esbater-se numa 
certa independência face à realidade, numa atitude de “autonomia face ao poder político 
dominante”[ 18], uma retirada do mundo e imersão num mundo de preocupações próprias, 
atitude pela qual se compreende a sua análise do ressurgimento do minimalismo como 
moralização que, ao fechar-se sobre si, permite considerar (erroneamente) a arquitectura 
como disciplina pura e autónoma – ainda que, em boa verdade, aquilo que esta moral 
represente seja essencialmente a despolitização e consequente estetização da arquitectura, 
desvinculando a disciplina de questões de interesse público.  

18  CHABARD, Pierre; “Utilitas, Firmitas, Austeritas”, in Punkto, 2017 [edição online]
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anexo 2. "Firmitas, Utilitas, Austeritas"

Num artigo crítico e pertinente para compreender e interpretar a arquitectura dos 
últimos anos[ 1], o arquitecto e professor francês Pierre Chabard, ao analisar o modo 
como a crise afectou o meio arquitectónico, reduz e identifica essencialmente duas 
formas de reacção ao contexto globalizado. Por um lado os arquitectos que, como vimos, 
numa reacção crítica à complacência formal da arquitectura do virar do milénio, e numa 
retirada da esfera (de discussão) pública da disciplina, se dedicaram a explorar os valores 
formais e estéticos da arquitectura sob uma ‘moralização austeritária’; por outro, os que, 
na procura por fundamentos mais responsabilizantes, advogavam uma abordagem com 
preocupações cívicas, sociais (e políticas). Chabard distingue estas duas posições como 
autonomia e activismo, respectivamente.

Se os primeiros tendem a recluir-se prática que se vai transformando em exercício de 
resposta a uma encomenda, onde o arquitecto se concentra (apenas) nas “questões que 
preocuparam os arquitectos ao longo dos séculos como gramática, proporção, propriedade 
[intelectual], medida”[ 2], ignorando ou não reconhecendo as implicações (sociais e 
políticas) da sua acção, os segundos, pressentindo o descomprometimento e desinteresse 
cívico e social da disciplina, entendem a sua tarefa como algo mais que a mera produção de 
edifícios, dedicando-se “à missão de endereçar problemas urgentes que se situam além da 
arquitectura”[ 3]. Se a primeira atitude aceita as condições do mercado como testemunho 
último da privatização da disciplina e faz delas pretexto e motivo de exclusividade (da) 
prática, a segunda encara essa circunstância como oportunidade para encontrar modos 
alternativos de trabalhar e fazer arquitectura, mesmo que precária(mente).

Na defesa de uma autonomia arquitectónica, uma parte considerável dos arquitectos, 
movidos por uma ignorância deliberada ou absortos num sistema atordoante, caiu 
essencialmente num enclausuramento disciplinar, renunciando, ou ignorando, a 
legitimidade, a possibilidade e o significado de um discurso disciplinar. Investida no 
refúgio interno das pesquisas compositivas (formais) ou autorais, e numa autonomização 
do (processo de) projecto - seja qual for a sua via, pela sua “fantasia formal”, “sofisticação 

1  CHABARD, Pierre; “Utilitas, Firmitas, Austeritas”, in Punkto, 2017 [edição online]
2  WOODMAN, Ellis; apud. TILL, Jeremy; “Scarcity contra Austerity”, in Places Journal, 2012  [edição online]
3  AURELI, Pier Vittorio; “Introduction”, in The City as a Project, Berlin: Ruby Press, 2013, p.15
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ornamental” ou “complexidade estrutural”[ 4], ou outra -, esta atitude apela a um retorno 
aos valores ‘fundamentais’ - (back to) ‘fundamentals’[ 5], para fazer uso de um dos temas da 
Bienal de Veneza dos últimos anos -, retorno a uma arquitectura que procuraria em si 
mesma os “seus valores poéticos e transcendentais”[ 6]. A posição que se desenvolve neste 
contexto procura traduzir para o domínio estético questões que são (também) políticas, 
acabando por considerar a arquitectura meramente como uma intervenção estética na 
realidade e não uma acção potencialmente transformadora dos ‘modos de vida’ e relações 
interpessoais.

Se esta atitude, por si só, é já alienante, pois evita expressamente (lidar com) a realidade, 
o seu maior perigo consiste nos efeitos instrutivos que inaugura - que pela atractividade 
formal e imagética motiva um seguimento quase escolástico, especialmente no panorama 
académico - pois corre o risco, diz-nos Chabard, de ‘objectificar’ a arquitectura e, até, de 
‘sacralizá-la’, isto é, de lhe atribuir uma certa aura de superioridade moral, fundada na 
renúncia dos valores associados à globalização,  que a retiram do mundo, considerado 
profano. De algum modo, a ‘pureza’ da arquitectura como oportunidade de ‘salvação’ (por 
abstinência) da disciplina. Curiosamente, a profanação que Marx operara, no Manifesto, 
aos profissionais e intelectuais modernos pretendia, precisamente, “trazer à luz”, sob a 
forma de “um dos paradoxos do seu papel histórico: não obstante se orgulhem da natureza 
emancipada dos seus espíritos, (...) o facto básico da vida para esses intelectuais, como 
Marx os vê, é que eles são «trabalhadores assalariados»”[ 7], a realidade mais elementar de 
que “ninguém na sociedade burguesa pode ser tão puro, tão seguro ou tão livre”[ 8]. Por 
essa razão, como o arquitecto inglês Jeremy Till a entende, a sacralização da “arquitectura 
é, assim, uma tentativa desesperada de conjurar a impotência crescente de um grande 
número de arquitectos e de expiar, ao mesmo tempo, o formalismo complacente da 
pequena elite”[ 9].

O moralismo esteticista, reforça, então, a afirmação do objecto em preterição do projecto, 
põe em causa a pertinência das questões que formam a disciplina - como a problematização 
das relações entre edifício-cidade, público-privado, sujeito-colectivo - contribuindo para 

4  CHABARD, Pierre; “Utilitas, Firmitas, Austeritas”, in Punkto, 2017 [edição online]
5  Fundamentals, o tema da bienal de Veneza de 2014, de que Rem Koolhaas foi director.
6  BISMARCK, Pedro Levi; “Austeritas Interruptas”, in Punkto, 2017 [edição online]
7  BERMAN, Marshall; Tudo o que é sólido se desmancha no ar, São Paulo: Companhia das Letras, 1982, p.113
8  Ibidem
9  CHABARD, Pierre; “Utilitas, Firmitas, Austeritas”, in Punkto, 2017 [edição online]
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uma desvirtuação gradual da disciplina enquanto forma de conhecimento. A arquitectura 
vê-se, nesta concepção, reduzida a uma prática nos moldes estéticos e pessoalizados da 
projectação. Onde a ignorância (da realidade) se faz estética, e a estética se faz ética.

Por sua vez, o campo do “activismo urbano”[ 10] assume-se como “um acto de resistência 
contra a comoditização da arquitectura”[ 11]. Desde logo, através de uma rejeição 
dos processos habituais de intervenção, adoptam-se formas de intervenção urbana 
produzidas no limiar da realidade - em movimentos participativos e modelos de auto-
desenvolvimento assentes numa crença de transformação social ‘grão a grão’. Uma 
nova geração de arquitectos jovens (s)urge discutindo não questões estéticas e formais 
mas focada na reforma das (nossas) condições urbanas. Recolocando problemas 
como a “participação e a escassez”, direcionam-se as atenções em torno de “territórios 
problemáticos” e de “compromissos sociais”[ 12].

Evidenciando um clima de (total) descrença perante um estado-providência que não 
manifesta auxílio, que não assegura infra-estruturação que garanta condições mínimas 
de habitação e habitabilidade, estas alternativas acabam por assentar geralmente em 
modelos de “acção directa”[ 13], procurando uma refundação social e urbana à escala 
local, numa autêntica lógica de “acupunctura urbana”[ 14]. Neste sentido, envolvimento 
dos arquitectos dá-se a níveis que transpõem a mera (re)solução formal dos problemas 
práticos: organizam-se os habitantes em colectivos, promovem-se programas e eventos 
socio-culturais, exploram-se programas experimentais e actividades semi-autónomas 
(co-work, pop-up stores). Enfim, insinuando-se “com entusiasmo e optimismo nas margens 
da realidade para torná-la habitável e reformá-la a partir de baixo”[ 15]. 

Mas esta é também uma transformação da arquitectura numa “ponte entre a consciência 
social e o empreendorismo”[ 16], uma “actividade de compensação”[ 17], uma espécie 

10  Ibidem
11  ZAERA-POLO, Alejandro; “Well into the 21st Century. The architectures of post-capitalism?”, in El Croquis 187 Sergison 
Bates 2004-2016, Madrid: El Croquis Editorial, 2016, p.257
12  BISMARCK, Pedro Levi; “Austeritas Interruptas”, in Punkto, 2017 [edição online]
13  ZAERA-POLO, Alejandro; “Well into the 21st Century. The architectures of post-capitalism?”, in El Croquis 187 Sergison 
Bates 2004-2016, Madrid: El Croquis Editorial, 2016, p.259
14  LERNER, Jamie; Urban Acupuncture, Washington: Island Press, 2016
15  CHABARD, Pierre; “Utilitas, Firmitas, Austeritas”, in Punkto, 2017 [edição online]
16  ZAERA-POLO, Alejandro; “Well into the 21st Century. The architectures of post-capitalism?”, in El Croquis 187 Sergison 
Bates 2004-2016, Madrid: El Croquis Editorial, 2016, p.257
17  PEREIRA, Nuno Teotónio; “Participação popular e trabalho do arquitecto”, in ex-curso #3, 2018
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de gestão dos ‘modos de vida’ das populações que acaba comummente por produzir 
arquitecturas efémeras que revelam a precariedade não apenas das condições de vida 
mas também dos meios e processos disponíveis. Pier Vittorio Aureli vê esta posição como 
uma patologia do sistema económico actual, que mais não faz que melhorar parcialmente 
as condições, torná-las mais suportáveis mas, essencialmente, “preservar as condições 
sociais e políticas tal como estão”[ 18]. Ainda que bem intencionada, esta atitude acaba, 
por vezes, por desresponsabilizar o papel da disciplina, enquanto campo do saber, por 
(ser capaz de) equacionar estes problemas relativamente ao seu enquadramento. Neste 
sentido, os arquitectos-activistas, “de bolsos vazios e as mãos cheias de ferramentas 
díspares emprestadas de outras disciplinas”[ 19], acabam por cair num trabalho ingrato de 
confirmação dos efeitos mais regressivos da crise - da necessidade de fazer ‘mais com 
menos’ - e acaba por ser “uma outra forma de enobrecer a acção arquitectónica, sem 
sacralizar o objecto (...) mas heroizando, sacrificando até, a figura do arquitecto”[ 20], e a 
pertinência política da sua actuação.

Para Chabard, o problema comum a estas duas visões reside no facto de que representam 
“duas faces de uma mesma moeda”. Correspondem, considera, a duas posições (neo)
fundamentalistas, duas “estratégias do less, duas reacções à escassez, real ou imposta”[ 21]. 
E por isso, uma possível superação da oposição maniquesísta entre ambas só poderá surgir 
de “uma inscrição voluntária e persistente no real, no que há de mais ambíguo e incerto, 
a fim de transformá-lo a partir do interior, a fim de colocar os seus ideais não apenas em 
acção mas em discussão, a longo prazo”[ 22]. É que a arquitectura, enquanto jogo mútuo de 
‘sacrifício’ e ‘compromisso’ - para usar os termos por si cunhados - e “estabelece relações 
de força, mas sobretudo de inteligência com as coisas”[ 23].

18  AURELI, Pier Vittorio; “The Theology of Tabula Rasa: Walter Benjamin and Architecture in the Age of Precarity”, in 
Log no.27, 2013, pp.111-127
19  CHABARD, Pierre; “Utilitas, Firmitas, Austeritas”, in Punkto, 2017 [edição online]
20  Ibidem
21  Ibidem
22  Ibidem
23  Ibidem
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"À medida que a nova visão de Fausto se desdobra, 
vêmo-la retomar à vida. Agora, porém, suas visões 
assumem uma forma radicalmente nova: nada de 
sonhos e fantasias, nem sequer de teorias, mas 
programas concretos, planos operacionais para 
transformar a terra e o oceano."

Marshall Berman, Tudo o que é sólido se desmancha no ar, p.62





I.   prólogo



1. Londres, vistas desde o local de trabalho, 2018
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       [ 1]

1.1. motivação prática

Por motivos de cariz profissional, numa primeira oportunidade de contacto com a 
profissão, deparei-me, pelo período de um ano, a viver na cidade de Londres. A experiência 
na cidade contribuiu substancialmente para um enriquecimento determinante enquanto 
(período de) formação pessoal (e de gestação da aprendizagem ao longo dos 5 anos de 
curso). Por isso, Londres representa o momento de maturação e desenvolvimento crítico 
fundamental para o desenrolar do presente trabalho – e por isso também de alguma forma  
haveria de lhe ser prestada homenagem: aqui através desse ‘Lado B’.

A ideia de desenvolver um projecto não surge, ao contrário do habitual, como propósito 
da dissertação. De facto, permaneceu sempre resguardada - em stand-by - como 
motivação secreta do trabalho, aquilo sobre o qual se voltava a vontade de reflectir e 
pensar sobre arquitectura, como vontade ou necessidade de asseverar e experimentar, 
pela palpabilidade do projecto, a ‘incorpórea’ qualidade do pensamento. 

Apesar de não seguir uma lógica de efectivação cronológica entre a reflexão e o projecto, 
o exercício de projecto serve aqui um propósito póstumo, como um a posteriori da 
argumentação exposta – e daqui também a estruturação da dissertação em Lado A e Lado 
B. Por um lado, como clarificação do(s) pensamento(s), por outro, como provação ou 
mesmo, porque não, contradição do que até então se afirmou. Se a ‘inquietação teórica’ - 
leia-se Lado A - diz respeito a um momento de reflexão sobre o percurso académico e (toda) 
uma série de circunstâncias concretas da experiência pessoal que foram assomando o 
pensamento, deveria, no documento, por lucidez, ser questionada, confirmada ou mesmo 
contradita, em último caso, pela ‘sensatez’ do projecto. O projecto deve, enfim, ser lido 
enquanto possível antecipação de como a reflexão sobre arquitectura terá influenciado 

1  MONEO, Rafael; Inquietud teórica y estrategia proyectual, Barcelona: Actar, 2004

1. estratégia projectual
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- ou contradito - a prática. Assente, sobretudo, na ideia de que “pensar e conceber antes 
de fazer não significa que o produto final deva ser lido como uma tradução directa desse 
pensamento” [ 2]. Assim, procura-se o espaço do projecto enquanto lugar do contraditório, 
que, em última instância, desafia “a cultura arquitectónica da sua qualidade última: ser 
capaz de afirmar sem consequência” [ 3].

Neste sentido, ainda que parta da reacção sensível a uma realidade material particular 
com a qual se conviveu continuadamente - (o gasómetro e a sua representatividade n)
a cidade de Londres -, a convocação do projecto aparece como meio de operação crítica, 
enquanto instrumento de resistência, não apenas a uma (desajustada) realidade social 
específica - o crescimento exclusivista da cidade de Londres -, mas também à própria 
prática enquanto exercício de resposta a enunciados pré-estabelecidos – procurando 
enquadrar o exercício da arquitectura com a circunstância particular em que se insere. 
Por esta razão, e fundamentada também pela argumentação exposta no ‘Lado A’, a 
aproximação ao projecto afasta-se imediatamente da tradicional (e algo imparcial) ideia 
de comissão. O exercício de projecto assume-se, aqui, enquanto meio crítico operativo 
que, incidindo sobre a observação e a experiência como motivação e elementos condutores 
da proposição, pretende também desestabilizar preceitos que, a nosso ver, aprisionam 
a prática de arquitectura. De facto, é do contacto com uma realidade social e material 
específica, sobre a qual se articulam e consubstanciam ideias, ideais e posicionamentos, 
que deriva o projecto. E, portanto, desse ponto de vista, será, irreversivelmente, um 
exercício pessoal (talvez ideológico): mas, crê-se, em torno de um interesse público - a (so)
ci(e)dade - que, portanto, revelará tanto da forma como se olha para o mundo, quanto das 
suas fragilidades – ainda que sempre, inevitavelmente, do ponto de vista pessoal.

Não poderei, portanto, deixar de ser invadido e motivado por interesses e inquietações 
próprias. Escondê-las seria negar a mesma individualidade e a preocupação que me 
motivam disciplinarmente – (e) que me fazem infundir nesse tal (espaço do) colectivo 
mas que desvelam também a clara afinidade para com a arte de construir.

Portanto o ‘Lado B’ expõe também um lado afectivo, um âmbito pessoal(izado) - tendencioso 
dir-se-ia - de que não consigo, nem posso, expropriar-me, mas que se esforça por abstrair 
e racionalizar essa tendenciosidade no sentido de restituir à arquitectura a capacidade 
operativa de actuação (social e) disciplinar.

2  GEERS, Kersten, “Words without thoughts never to heaven go”, in 2G no.63 Office KGDVS, 2012, p.163
3  Ibidem, p.163
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1.2. contextualização: Londres

Por impulso de uma primeira aproximação à realidade do trabalho em arquitectura, 
vivi por um determinado período de tempo em Londres. Tanto enquanto visitante 
como enquanto ‘londrino’ - se realmente o terei sido -, Londres revelou-se(-me) uma 
cidade profundamente apelativa. Em parte - talvez fundamentalmente, e deixando de 
lado factores menos objectivos que viriam fazer tomar uma posição mais consciente 
relativamente à realidade social da cidade -, por se revelar um lugar onde a pegada da 
evolução histórica, sobretudo da industrialização, ainda se faz viva.

De facto, Londres, berço da industrialização, é ainda cidade decididamente industrial, 
à qual as tecnologias que promoveriam a revolução industrial ‘chegaram’ antes que a 
qualquer outra cidade europeia e na qual mantêm ainda peso e presença consideráveis. 
Por esse motivo, Londres conserva no seu património um enfático e significativo legado 
arquitectónico. Dos típicos edifícios de habitação em banda (row houses ou townhouses) que 
evocam os ritmos da deslocação casa-trabalho/trabalho-casa às várias construções fabris, 
como armazéns nas margens do Tamisa, ou centrais e estações de produção de energia, 
o património é ainda abundantemente pontuado por arquitecturas da (r)evolução 
industrial. 

Durante a jornada, a atractividade que essa aura industrial ostenta, deu lugar à sedução: 
a perseverante presença do tijolo, material fabril por defeito, edifício após edifício, casa 
após casa, compondo quase invariavelmente o território, dos arredores à cidade; o ritmo 
homogéneo e unificador da sucessão de casas geminadas, acastanhadas pela exposição do 
tijolo à intempérie; o ininterrupto pontuado de chaminés paralelepipédicas no topo dos 
telhados, coroadas pelos cilindros de expelição que nos remetem imaginativamente para 
a imagem da fábrica; por toda a cidade sente-se a presença e os ecos desse tempo outro 
que figura, aos nossos olhos, o ambiente londrino.

A oportunidade de viver na cidade provocou a possibilidade de conhecer, menos como 
forâneo, mais como residente, um pouco mais desse espólio. Por entre deslocações e 
excursões ambulatórias, um elemento peculiar despertava a curiosidade: umas estranhas 
estruturas metálicas que se anunciavam, à primeira vista, ambíguas – um misto de 
sedução e suspeita. Para lá da própria relevância das estruturas, o factor mais agudizante 
prende-se com a sua repetitividade um pouco por toda a cidade. A familiarização gradual 
para com a cidade ocasionava - num primeiro momento fortuitamente, mais tarde por 
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2. gasómetros de Poplar, Londres
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obstinação - o contacto com alguns destes exemplos, intensificando, assim, o interesse 
em torno destas estruturas. Por um lado, pese a ignorância, o desconhecimento acentua 
a estranheza sentida. Por outro, a magnitude das estrutras, sobretudo pela escala e 
dimensão, cativa: a elementaridade da solução construtiva, a simplicidade formal, a 
aspereza da materialidade revelam um pragmatismo que convoca a aura industrial. Para 
mais, o estado de abandono generalizado destas estruturas firmava as certezas de que se 
trataria de um artefacto industrial.

Eventualmente, descobri tratar-se de gasómetros – equipamentos, de que até então  
desconhecia a existência, relacionados com a produção de energia, nomeadamente, com 
a produção e aprovisionamento de gás. Do ponto de vista arquitectónico são artefactos 
profundamente interessantes, com soluções que, embora elementares, são altamente 
engendradas. Um dos factores mais impressionantes destes equipamentos prende-se, 
indubitavelmente, com a singularidade do desenho. São construções mastodônticas, tão 
enigmáticas quanto excêntricas: enormes estruturas esqueletais de metal, formadas por 
um sistema de pilar e viga disposto radialmente, conformando um desenho de planta 
circular. No ‘interior’ da estrutura, vemos pronunciar-se do solo uma ligeira cúpula – uma 
cobertura homogénea que contrasta com o etéreo vazio que o sistema estrutural esqueletal 
evidencia . O contraste entre a escala e a vacuidade do desenho intensifica a alienação 
que se sente perante os gasómetros. É praticamente impossível ficar indiferente a estes 
artefactos que, pela sua dimensão, constituem um ponto de referência urbano. De alguma 
forma somos invadidos pela ideia de que estas estruturas terão tido um papel maquinal 
na evolução da cidade (e, por extensão, na própria evolução social).

Por convivência e progressiva familiarização, desenvolveu-se um particular fascínio por 
estes monumentos - em particular com um caso nas imediações da área de residência -, 
obstinação que levou a considerar que havia que reflectir e endereçar de algum modo - 
aqui, sob a forma projectual - estes feitos da engenharia victoriana, testemunhos de uma 
indústria hoje (praticamente) extinta.

Se por um lado não se esconde essa sedução por estrutura (e uma cidade) que se admira, 
por outro, o trabalho é também, como se verá no seu desenrolar, reflexo de uma observação 
algo cuidada à realidade da cidade. E é precisamente isso que se pretende expor: o balanço 
entre a concretude daquilo que nos move e a abstracção que uma presença no mundo 
suscita.





II. párodo



3. frame da série Peaky Blinders, 2019
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1. gasómetro(s)

1.1. a ascensão e queda do gasómetro

A produção do gás surge em Londres nas primeiras duas décadas do século XIX, numa 
época em que a vida na cidade era árdua e severamente desigual. Milhões de pessoas 
viviam na pobreza e, por necessidade, muitas viam-se forçadas a trabalhar em indústrias 
consideradas indesejáveis, como o caso da produção de gás, nociva tanto para a saúde, 
quanto para a cidade, numa época em que, desconhecidas as consequências, o ambiente 
ou as emissões de carbono não constituíam ainda a menor das preocupações.

O desenvolvimento tecnológico havia possibilitado a descoberta de um método de 
produção de energia à base de ‘gás de carvão’ (também conhecido como ‘gás de cidade’, por 
ser produzido em contexto citadino), recorrendo a um processo de combustão de carvão 
sob a ausência de ar. O carvão era aquecido em fornos, gerando vapores de gás que seriam 
posteriormente purificados. Após a purificação o gás era armazenado em gasómetros, 
depósitos especificamente desenvolvidos para permitir o armazenamento excedente, 
desimpedindo as estruturas de produção para possibilitar a constante produção. 

A utilização de gás como fonte de energia assentava, primária e essencialmente, na sua 
utilização como fonte de iluminação, alimentando lâmpadas de gás que iluminavam 
fábricas e locais de trabalho, e, posteriormente, também o espaço público, alimentando 
candeeiros de rua.[ 1] Num ou noutro caso, servia também o uso residencial - iluminando 
e aquecendo as casas e servindo as cozinhas -, porém a uma escala muito reduzida, dada 
a inexistência das mais básicas condições para que o trabalhador comum conseguisse 
suportar os custos do serviço de gás. Só posteriormente, já no final do século, o gás 
chegaria em massa às casas das classes mais baixas.

1  Para a história da indústria do gás, ver:  PEDROCHE, Ben; London’s Lost Power Stations and Gasworks, Gloucestershire: 
The History Press, 2013
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Os gasómetros (em inglês, gas holder ou gasometer) são então estruturas victorianas 
utilizadas para o armazenamento de grandes quantidades de ‘gás de carvão’ e, mais 
tarde, de gás natural. O gás era geralmente produzido em estações de produção (gasworks) 
relativamente próximas e armazenado nestes depósitos antes de ser distribuído para as 
habitações, possibilitando um maior controlo e flexibilidade operacional (ao permitir 
o armazenamento, tornava-se possível um aumento da produção também). Assim, o 
papel dos gasómetros transcendia o mero aprovisionamento de gás purificado – agiam 
igualmente como reguladores entre os ritmos de produção e consumo, e como modo de 
providenciar a pressão necessária à distribuição, antes do desenvolvimento de tecnologias 
que se encarregassem dessa função.[ 2]

Resposta a exigências emergentes, destacam-se pela sua escala e pelo recurso a lógicas e 
técnicas construtivas consonantes com o desenvolvimento tecnológico, nomeadamente 
o ferro e o aço. 

Existem diversos tipos de gasómetro desenvolvidos ao longo do século XIX, em 
conformidade com os avanços técnicos  e tecnológicos. Essencialmente, assentam todos 
sobre um mesmo princípio: grandes reservatórios cilíndricos preenchidos com água 
- impedindo o ar de entrar e mantendo o gás dentro do receptáculo - que sustentam 
paredes telescópicas - isto é, encadeadas umas nas outras - que se erguem ou retraem 
conforme a quantidade de gás armazenada – à medida que o gás entra pela base, suporta 
e faz mover as secções telescópicas [figura 4]. Quando a demanda era grande, o gás era 
bombeado para fora e distribuído por um sistema de canalização: a diminuição da 
pressão causava o movimento descendente das paredes, que se retraíam umas nas outras 
até desaparecerem por completo no subsolo, numa movimentação que sugere o efeito de 
uma escultura cinética. 

A base era normalmente construída em tijolo ou pedra, posteriormente impermeabilizada 
pelo exterior com argila ou revestida pelo interior com argamassa, questão solucionada 
decisivamente com o desenvolvimento do betão impermeável. A conexão entre as paredes 
telescópicas era selada com água por forma a impedir a ignição provocada pela eventual 
entrada de ar.

2  THOMAS, Russell; “Gasholders and their tanks. A profile of the construction of different types of gasholders, their 
tanks and their occurrence on former gasworks sites”, Parsons Brinckerhoff, 2010



18

4. diagrama esquemático do funcionamento de um gasómetro
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6. planta e secção tipo de um gasómetro telescópico 
guiado em espiral

5. planta e secção tipo de um gasómetro telescópico 
guiado por colunas

O tipo mais comum de gasómetro, conhecido como gasómetro telescópico (telescopic ou 
column guided/guided frame gas holder), surge em 1824. O seu funcionamento depende de 
uma estrutura vertical externa de suporte à movimentação das paredes [figuras 5,7]. A 
estrutura, constituída por pilares em volta do reservatório, suporta calhas que guiam o 
movimento das paredes telescópicas (através de rodas), fazendo-as mover, ascendente e 
descendentemente, conforme a quantidade armazenada.  Inicialmente, as colunas eram 
peças de ferro fundido, mais tarde substituídas por estruturas treliçadas, em ferro ou em 
aço. 

Posteriormente, em 1890 surge um novo tipo de gasómetro (spiral guided gas holder) que 
dispensava o uso de uma estrutura externa de suporte e condução das calhas. Em vez 
disso, as paredes eram auto-movíveis: continham os carris adossados diagonalmente no 
exterior das paredes, direccionando em espiral o movimento das paredes [figuras 6, 8]. [ 3]

3  sobre a história e evolução dos gasómetros, ver: 
THOMAS, Russell; “Gasholders and their tanks. A profile of the construction of different types of gasholders, their tanks 
and their occurrence on former gasworks sites”, Parsons Brinckerhoff, 2014
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7. [esquerda] exemplo de gasómetro telescópico guiado por colunas
8. [direita] exemplo de  gasómetro telescópico guiado em espiral
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No fluxo diário da actividade citadina, as paredes telescópicas moviam-se para cima e para 
baixo diariamente, num autêntico espectáculo que relembra uma espécie de performance 
artística: a certas alturas a vista estava desimpedida, por outras aparecia um sólido e opaco 
obstáculo de paredes que limitavam a visão. As movimentações coincidiam geralmente 
com os ritmos do quotidiano: durante o dia os depósitos estavam essencialmente cheios, 
ou em processo de atestamento, de noite o movimento era sobretudo descendente 
consoante a requisição de gás para iluminar e aquecer as casas. Este carácter performático 
da oscilação do depósito, evocativo também dos ritmos da comutação diária, constitui 
um dos motivos da aproximação afectiva das pessoas a estas estruturas, lembranças da 
vitalidade da cidade.

O aumento da procura por gás multiplicou exponencialmente o número de estações de 
gasómetros por todo o Reino Unido. Ao longo do século XIX estas construções foram 
sendo edificadas por todo o país, tornando-se parte da ‘paisagem industrial’ britânica. 
Praticamente todas as cidades anglicanas produziam o seu próprio gás e tinham o 
seu gasómetro. Porém, o seu decaimento veio como uma inevitabilidade. Os avanços 
tecnológicos permitiam e promoviam novos modos de produção e distribuição de energia 
a preços proporcionalmente mais moderados.

Com a descoberta de gás natural no Mar do Norte nos anos 60, o sistema de distribuição 
de gás sofreu um processo de transformação radical e a própria indústria gasógena 
entrou em declínio. O ‘gás de cidade’ deixava então de ser usado e o gás natural passava 
agora a ser transportado para o Reino Unido por um sistema de canalização de alta 
pressão. Doravante, os gasómetros passavam a desempenhar simplesmente a função de 
armazenamento de reserva, para uso em caso de necessidade.

Do ponto de vista financeiro, a extracção de gás natural do mar resultava muito mais 
económica do que o processo de manufacturação de gás através de carvão. Se a produção 
de gás de carvão exigia a existência de postos de produção em todo o país, agora o gás 
poderia ser encaminhado para estações de tratamento estrategicamente localizadas e 
posteriormente distribuído pelo país via redes de canalização. Conforme os sistemas de 
distribuição em rede se tornaram mais eficientes, os gasómetros foram perdendo vigor.
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9. Bernt and Hilla Becher, Gas Tanks, 1965-2009
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Quando, nos anos 90, as redes infraestruturais energéticas se tornaram completamente 
auto-suficientes, ditava-se o fim do proveito destas estruturas. Actualmente o gás é 
canalizado desde o Mar do Norte ou mesmo transportado via marítima desde lugares tão 
longínquos quanto o Qatar, tratado e distribuído a posteriori. Dado o avanço nas tecnologias 
de obtenção e fornecimento de serviços, que permitem o armazenamento inserido na 
própria rede de distribuição no subsolo, os gasómetros tornaram-se estruturas obsoletas. 
Consequentemente, a maioria destas edificações perdeu o seu propósito e foi desactivada. 
São, hoje, aos olhos de um sistema obcecado com a produtividade e com a funcionalidade, 
mecanismos desnecessários e, como tal, prescindíveis, à espera da demolição.[ 4]  

1.2. a questão patrimonial: ‘beauty is in the eye of the beholder gasholder’

Actualmente subsistem ainda na área da Londres interior (Inner London) 14 estações de 
produção e/ou armazenamento de gás com os seus respectivos gasómetros. Considerando 
a área da Grande Londres, o número sobe para as 3 dezenas (31 em específico) . O registo 
teria sido ainda maior – identificou-se cerca de 42 estações na Grande Londres[ 5] - porém, 
dada a oficialização dos planos de demolição, várias destas estruturas foram sendo 
desmanteladas ao longo dos últimos anos.

Através do mapeamento das estações podemos observar que, na área de Londres interior, 
existe essencialmente um gasómetro por distrito – apenas 4 distritos não contêm 
um gasómetro, entre eles a Cidade de Londres e Westminster, distritos financeiros, 
Hammersmith & Fulham, cuja estação de gás foi recentemente desmantelada para 
dar lugar a um novo complexo residencial (onde, porém, se manterá uma das seis 
estruturas que formavam o complexo[ 6], mas não sem antes ter havido uma petição para a 
manutenção destas estruturas[ 7])  e Islington que, embora não tenha estação de produção 
ou armazenamento de gás diríamos, em modo de conjectura, que parece poder tê-lo 
partilhado com a estação do distrito de Camden, dada a proximidade a que se encontra do 
limite entre os dois distritos. 

4  Em 1999 foi oficializada a decisão de demolir os gasómetros por todo o país. “Condemned: the great gasometer”, in BBC 
News, 1999 [edição online]
5  https://drive.google.com/open?id=1eBr-qjglPIO75Y963AmHIJRMbPPQVKa1&usp=sharing
6  https://www.lbhf.gov.uk/articles/news/2018/11/hf-agrees-646-new-genuinely-affordable-homes-gasworks-fulham-
residents
https://www.lbhf.gov.uk/planning/planning-applications/major-planning-applications/fulham-gasworks-planning-
application
7  BLOOMFIELD, Ruth; “Locals vow to fight demolition of Fulham gasworks”, in Homes & Property, 2016 [edição online]
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Para o estudo é também conclusivo que todas estas infraestruturas se localizem 
consideravelmente próximas de cursos de água. Por uma questão de facilidade e 
contenção de custos no transporte de carvão e outras matérias, as centrais e estações 
localizavam-se junto a canais de água. A ancoragem destes programas junto aos canais 
londrinos promovia o aparecimento de programas industriais e de apoio à sua volta, 
que consequentemente levava a que as famílias dos trabalhadores dessas indústrias 
fixassem a sua residência nas imediações, contribuindo portanto significativamente para 
o desenvolvimento morfológico da cidade.

Por consequência de políticas privatização implementadas durante o governo de 
Margaret Tatcher, a grande maioria destas estruturas encontra-se actualmente nas mãos 
de grupos e entidades privadas, o que se tem provado um obstáculo verdadeiramente 
problemático para aqueles que pretendem contrariar a iniciativas de demolição. A 
verdade é que, para as entidades detentoras destes equipamentos, (s)urge muito mais 
proveitosa a hipótese de desmantelar os gasómetros e rentabilizar o solo. O argumento 
que usam para justificar a decisão é sempre assente na ideia de que os gasómetros, agora 
devolutos, ocupam parcelas de terrenos que podem ser libertos para investir em outros 
programas, ou em argumentos (d)e incentivo(s) à inovação, uma vez que dizem tratar-
se de construções “cujo valor já desapareceu”[ 8]. Na realidade, escondem-se, atrás do 
argumento, as verdadeiras intenções de quem não encontra nestas estruturas - ou em 
qualquer outro ‘coisa’ - interesse ou valor algum que não económico. Por detrás desse 
aparente e mascarado discurso de responsabilidade social, encontra-se a preocupação 
(individual) para com a rentabilização pela venda dos lotes ou, não menos comum, 
através da promoção de projectos de comercialização e “espacialização do capital”[ 9], num 
momento em que o preço do solo, por inflação, bate recordes.

Assim, uma boa parte dos lugares onde se implanta(va)m gasómetros e centrais de 
produção de gás que pontuam a cidade tem sido explorada a fim de dar lugar a novos 
usos. Caídos na redundância, durante esta última década um número considerável de 
gasómetros foi já demolido, levando a que o cenário industrial (e) urbano britânico vá 
perdendo um dos seus elementos característicos. Em última instância, o triunfo desta 
iniciativa deixará a paisagem urbana elisabetiana desnudada de parte da sua história.

8  JOHNSON, Keith (National Grid); apud. por RAM, Ed; “Will the UK’s gas holders be missed?”, in BBC News, 2015
9  O’HAGAN, Sean; “Gasworks wonders…”, in The Guardian, 2015
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Por isso também, a reacção das comunidades às sucessivas tentativas de desmantelamento 
de gasómetros em Londres tem revelado - e relevado - a sua valorização - e ligação - e tem 
contribuído fundamentalmente para a consciencialização da sua importância. Sempre 
que se tornam públicos planos para a demolição de uma nova estrutura, fazem-se ouvir 
vozes de resistência. Num ou outro caso os promotores cederam mesmo à pressão de 
procurar formas de integrar os gasómetros nos seus projectos especulativos.

Se para alguns, os gasómetros representam pouco mais que um empecimento num 
lote potencialmente vendável, para outros, como testemunhos da construção industrial 
inglesa, representam monumentos de valorização e recognição afectiva e cultural e, 
portanto, monumentos de interesse público.

É inegável a relação destas estruturas com a história e com a memória das próprias 
populações. São elementos que, pela representatividade, convocam um tempo outro, cujo 
significado poderia, para uns, simbolizar o conforto de uma noite quente, para outros, 
uma oportunidade de trabalho, ou ainda, pura e simplesmente, um marco identificável 
(e identitário). Pelos mais diversos motivos - sobretudo a sua singularidade formal - 
despertam sentimentos alternados de alienação e identificação, recordações pessoais, 
afeições naturais a quem com eles convive diária ou momentaneamente, ou ainda a 
reminiscência do espanto, curiosidade ou admiração de quem (como nós) os descobre, 
desconhecendo. Para mais, deveremos reconhecer a relevância social destas tecnologias 
enquanto testemunhos da evolução da própria sociedade (inglesa) e das suas necessidades, 
reconhecendo a preponderância e o papel estruturante que o gás-de-cidade - e (est)as 
arquitecturas da energia - desempenhou no provisionamento de energia ao longo dos 
séculos XIX e XX. Por último, não menos importante, reconhecendo também o interesse 
tecnológico e arquitectónico dos gasómetros, bem como o seu impacto morfológico e 
paisagístico.

Do outro lado destes argumentos, está o fundamento de classificação patrimonial. De facto, 
como monumentos da herança industrial, os gasómetros são também parte integrante 
da história da sociedade inglesa - e da sociedade em geral -, evidência do Reino Unido 
como berço da indústria do gás e da sua intensa participação na (r)evolução industrial. 
Não apenas importantes marcos arquitectónicos, mas também científicos, determinantes no 
crescimento da Londres moderna - pela forma como ancoram a utilização dos canais e o 
crescimento da habitação à sua volta - e (como testemunho de transformações) sociais, 
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marcando, simultaneamente, a introdução do gás na habitação, providenciando luz e 
calor às populações e, ao nível urbano, na iluminação de rua, também crucial na formação 
da cidade moderna. Neste sentido, deveremos reconhecer a relevância patrimonial dos 
gasómetros, enquanto elemento que, pela memória, “gera e fomenta uma solidariedade 
orgânica entre os membros do corpo social, uma coesão ou convergência mental 
traduzida no sentimento de pertença a uma mesma comunidade”[ 10]. Para mais, enquanto 
monumentos ou marcos urbanos, constituem pontos de referência e condução urbana, 
elementos constitutivos da identidade (do) local  e de assumida preponderância como 
núcleo da identidade colectiva.

Cerca de duzentos anos volvidos desde a sua invenção, os gasómetros tornaram-se um 
distinto e admirável signo visual d(e ligação com)o passado, símbolo da própria cidade (ou 
de uma zona em concreto). Por todas estas razões e mais uma, constituem, ou deveriam 
constituir, património cultural – industrial e arquitectónico.

  A beleza das ruínas? O não servirem já para nada. A doçura do passado? O recordá-lo, 
porque recordá-lo é torná-lo presente, e ele nem o é, nem o pode ser – o absurdo meu amor, o 
absurdo.[ 11]

10  MENDES, António Rosa; O que é Património Cultural, Olhão: Gente Singular, 2012, p. 17
11  PESSOA, Fernando, “Visto que nem tudo seja falso, que nada, ó meu amor”, 1913, in Livro do Desassossego
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10. estádio de cricket e gasómetros em Oval, Londres
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*

[ o que vês quando olhas para onde todos olham? ]

  ‘Who controls the past’, ran the Party slogan, ‘controls the future: who controls the present 
controls the past’.[ 12]

Nas cidades, a identidade (de)bate-se com o património. Reconhecendo o valor cultural, 
patrimonial e memorial (afectivo) destas estruturas, a proposição passa pela insistência 
na conservação destes testemunhos da era fabril, pretendendo mesmo levantar a ousada 
hipótese de recuperação e reapropriação dos vários exemplares espalhados pela cidade 
para novos fins – até porque, cremos, a manutenção destas estruturas não impede de 
forma alguma a sua adaptação a outros usos e propósitos; pelo contrário, vemos nestas 
estruturas, sobretudo pela sua dimensão e pela vagueza do desenho, a capacidade e a 
flexibilidade suficientes para que possam ser reaproveitadas e adaptadas.

Se é verdade que, actualmente, os gasómetros são estruturas anacrónicas, sem grande 
interesse do ponto de vista prático ou funcional, e que ocupam grandes parcelas de 
terreno que, de facto, poderiam ser aproveitadas para outros fins, será também pertinente 
notar que o seu desmantelamento, para além de desconsiderar o seu valor patrimonial (e) 
representativo, obriga a avultados esforços financeiros – a demolição de um gasómetro 
não apenas envolve um processo de filtragem e remoção de água do terreno, como 
obriga a desenlamear o tanque e à escavação do terreno para remoção da estrutura 
guia, criando excedentes materiais (o que fazer com as peças desmontadas?). Não que a 
conservação destes equipamentos não seja ela também custosa. Manter ou recuperá-los 
exige um esforço técnico e financeiro, sobretudo nos casos em que estão mais debilitados. 
Porém, precisamente pela relevância do argumento patrimonial, cremos justificar-se o 
investimento. Não deve, ou não deveria, a cidade resistir e sobrepor-se à especulação e 
reinventar-se permanentemente?

“Transformar a cidade significa, primeiro, transformar a forma como a vemos”[ 13] e 
encaramos, e isso, por sua vez, implica pensá-la como uma “colecção de capacidades”, 

12  ORWELL, George, 1984
13  DANA, Karine; The Imaginaries of Transformation, Anne Lacaton & Jean-Philippe Vassal, Frédéric Druot 
[documentário],  2012
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como uma acumulação de espaços, lugares, mo(nu)mentos que despertam, suscitam e 
potenciam as condições para o desenvolvimento da vida e não simplesmente como um 
corpo inerte sempre disposto para modelação. Precisamente porque cremos numa prática 
sustentável da arquitectura, e porque cremos que a prática verdadeiramente sustentável 
da arquitectura começa com a intervenção no existente, defende-se que o processo de 
actualização de Londres deva incluir estes elementos, não como vestígios hieráticos e 
intocáveis, mas como elementos apropriáveis, que possam ver os seus lugares, espaços 
e função renovados, e ser (re)aproximados das comunidades locais. É que o património 
representa tanto a nossa histórica capacidade para construir, como a nossa disposição 
para habitar. Por essa razão, a sua conservação deverá não apenas atender aos seus valores 
formais e materiais, mas suscitar a nossa aptidão, habilidade ou vontade de o actualizar 
e dar-lhe continuidade, dando continuidade também à nossa capacidade de construir 
identidade pela arquitectura: uma acção que tenta conjugar as (suas) condições materiais 
e as morais, a condição estética e a ética, a arte e a sociedade.

A hipótese defendida visa, portanto, a manutenção das estruturas deste género 
que sobrevivem actualmente em Londres e a sua readaptação a novos propósitos – 
exceptuando eventuais casos em que a recuperação fosse, por razão técnica, inviável. 
Mas, mesmo nestes casos, defendemos que a significância destes elementos deveria ser 
(re)considerada e equacionada em eventuais demolições [a título de exemplo, destaca-se 
um caso no bairro de Stepney Green, onde o terreno foi totalmente desimpedido dada a 
necessidade de criar um grande número de habitações acessíveis numa das zonas mais 
pobres de Londres; porém, o projecto (não particularmente interessante do ponto de vista 
arquitectónico) reconheceu, em parte, o valor histórico das estruturas e procurou prestar 
homenagem, num pequeno tributo, ao passado histórico do lugar, deixando algumas 
das colunas de suporte de um dos gasómetros no seu lugar, ‘animando’ agora o espaço 
público.]

Aprofundando a proposição aqui avançada, considerar-se-á um caso específico sobre o 
qual incide a proposta de projecto. Este irrompe tanto a título de exemplificação de como 
se poderão recuperar e reapropriar estas estruturas, quanto enquanto resposta disciplinar 
- arquitectónica e urbana - a uma realidade social particular que aprofundaremos de 
seguida.
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11. Mercer Court, Stepney Green - troços de algumas colunas de um dos antigos gasómetros no espaço público





A proposição parte, num primeiro momento, da consciencialização 
para a retenção dos gasómetros e da sua inserção num plano de 
recuperação da área em que se inserem. Contudo, a insistência na 
recuperação destas estruturas ultrapassa o mero impulso romanticista 
- de que em parte somos também alvo, admita-se - do reconhecimento 
e preservação de um artefacto de valor arquitectónico. Existe, a par 
desta valorização e fundamentação cultural que se alia a uma realidade 
social que se pretende expor, criticar, contrariar e combater.

Pensar a cidade não exige só pensá-la materialmente, mas espacial 
e socialmente; exige trazer questões para o diálogo que extravasem 
as limitações da relação entre património e cultura, memória e 
experiência e que suscitam a (problemática) relação entre edifício e 
cidade, sujeito-colectivo, (o direito à) propriedade do solo e o direito 
colectivo ao espaço/lugar. Isso, talvez, implique usar o projecto como 
meio de intervir (pro)activamente no (seu) ambiente político e urbano. 

*



12. The London Underground Property Map
(mapa do metro de Londres mediante o preço médio de propriedade)



36

2. reflexões sobre a doença

2.1. Londres, ou ‘em busca do tempo lucro perdido’

 There, London’s voice: “Get money, money still!
 And then let Virtue follow, if she will.”
 This, this the saving doctrine, preach’d to all,
 From low St. James’s up to high St. Paul;
 From him whose quills stand quiver’d at his ear,
 To him who notches sticks at Westminster.” [ 1]

Londres é - foi-o desde sempre - uma cidade profundamente desigual. Actualmente, 
viver na cidade tem um custo, o qual nem toda a gente pode (consegue) comportar. Os 
preços praticados, sobretudo no que se refere a rendas, são altíssimos e para o cidadão 
comum torna-se quase impraticável viver, senão sobreviver. Na zona considerada como 
Londres interior (Inner London), as rendas representam em média 70% dos salários – ao 
passo que no resto do país, como aconselhável, o valor ronda os 30%.[ 2] Por essa razão, 
muitos habitantes, sobretudo as margens mais pobres, veem-se forçados a mudar-se para 
as imediações. Embora uma parte das pessoas o faça por opção pessoal - sobretudo quem 
tem mais poder económico, como forma de escape ao ritmo frenético do dia-a-dia da 
cidade, preferindo viver numa zona onde o espaço natural seja mais predominante -, um 
grande número de pessoas tem vindo a afastar-se do centro porque não tem possibilidade 
de suportar os custos de viver na zona central. A exponenciação da gentrificação tem sido 
tal que o registo de pessoas a mudar-se da zona central (Inner e Outer London) para a Grande 
Londres é maior do que no sentido inverso, exceptuando na faixa etária entre os 20 e 
os 29 anos, a massa de jovens profissionais (entre os quais uma substancial quantidade 

1  POPE, Alexande; Imitations of Horace
2  De acordo com um estudo demográfico de 2015/2016, as rendas representavam 72% dos ganhos.
“London’s Poverty Profile: Housing”, in Trust for London [online]



37

de imigrantes) que, sedentos de uma oportunidade ou na esperança de uma carreira ou 
futuro, se submete às condições e rendas sobre-inflacionadas.[ 3]

Como a grande maioria das cidades contemporâneas, Londres é moldada por um 
cruzamento descoordenado de forças e poderes, no qual as grandes imobiliárias e 
investidores privados assumem distinta posição de vantagem. O desenvolvimento 
(urbano) da cidade ao longo das últimas décadas dependeu substancialmente, senão quase 
exclusivamente, de uma desmedida influência do sector privado – que, tendencialmente, 
assenta numa visão global para a cidade à imagem do sector privado (que é o mesmo que 
dizer, do mercado).[ 4] O decréscimo do investimento público, as políticas (d)e incentivos 
ao investimento privado e a sua falta de regulação, entre outros motivos, incentivam o 
prolongamento destes processos de exploração do solo: situações em que a cidade - o país - 
depende dos recursos e crescimento de instituições com interesses próprios para financiar 
objectivos que se querem e que deveriam ser, por natureza, de interesse e fomentação 
públicos (habitação, infra-estruturas e espaço público). O processo de planeamento é - ou 
deveria ser - o lugar por defeito onde se intersectam e confrontam as aspirações privadas 
e o interesse público e, eventualmente, onde são - ou não - evidenciados e reconciliados; 
por outras palavras, o lugar onde os direitos e responsabilidades do desenvolvimento 
urbano se articulam. A transformação da sua natureza propriamente pública levanta, 
imediatamente, a questão de que tipo de cidade e para que tipo de pessoas estaremos nós 
a construir.

Poderia, em limite, não existir nada de inerentemente imoral nos processos privados 
de investimento. Porém, a estrita dependência do desenvolvimento urbano e social - 
fenómenos, por natureza, públicos - em processos que dependem de interesses privados 
(naturalmente movidos por motivos de proveito individual) pode não apenas arriscar 
num controlo desmedido dos espaços - que arriscam ser comercializados, privatizados, 
securitizados, homogeneizados e excludentes - mas também uma privação de liberdade, 
pelo facto de serem propriedade privada. Por outro lado, uma vez que segue apenas uma 
lógica de exploração oportunista, o crescimento urbano desequilibrado e heterogéneo 
da cidade acaba por fazer com que determinadas áreas e zonas sejam, inevitavelmente, 
negligenciadas, desvirtuando parte da população.

3  “London’s Poverty Profile: People moving within London”, in Trust for London, 2017 [online]
4  ver CARMONA, Mathew; WUNDERLICH, Filipa Matos; Capital Spaces: The Multiple Complex Public Spaces of a Global City, 
Londres: Taylor & Francis LTD, 2012
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13. 'subprime jenga'
Adam, McKay, The Big Short, 2015

Vida na cidade

Trouxe a fossa e ela roça no privado

Samuel Mira, Negociantes, 2006
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Londres tem, historicamente, graves problemas de desigualdade social, os quais se 
têm acentuado nas últimas décadas. A cidade tem-se prostrado à rendabilidade da 
especulação, promovendo essencialmente o desenvolvimento de grandes e custosos 
projectos urbanos (e) comerciais, apoiados e desenvolvidos pelo sector privado, que 
não raras vezes desconsideram a questão da habitação ou, quando se concernem com 
ela, fazem-no sobretudo direccionada a apenas uma margem da população, deixando 
uma outra parte desconsiderada e vulnerabilizada. E este é também um dos - senão o - 
problemas e contrariedades de o planeamento cair na dependência do desenvolvimento 
empresarial – é que, tendencialmente, focar-se-á nos espectros em que poderá obter 
mais retorno, e portanto, no que respeita à habitação, nas classes mais altas – veja-se, 
por exemplo, o caso recente da antiga central termoeléctrica de Battersea (Battersea Power 
Station, popularizada na capa de Animals, um dos míticos álbuns da icónica banda britânica 
Pink Floyd), actualmente debaixo de um processo de renovação que transformará a antiga 
estação num complexo comercial com residências de luxo e, de acordo com o faseamento 
do plano, despontará a criação de núcleos habitacionais na área adjacente (onde figuram 
projectos de Frank Gehry e Norman Foster) e, porque a legislação assim o obriga[ 5], propõe 
a criação de um núcleo de habitações acessíveis que relega para um ‘canto’ da área de 
intervenção, a ser executado apenas numa última fase . 

O problema não é tanto - embora o seja como princípio - que se desenvolvam projectos, 
estruturas e edifícios com recurso a financiamento ou investimento privado (ou mesmo 
destinados a fins sumptuosos ou lucrativos), mas a exclusividade, a unidireccionalidade, 
o risco e a falta de regulação desta prática. À medida que a habitação fica mais e mais 
relegada à iniciativa privada, os preços das propriedades, do solo, das habitações, das 
rendas, aumentam desmesuradamente, tornando extremamente difícil a manutenção 
das pessoas no(s) centro(s) da(s) cidade(s) – bem como o próprio controlo da exploração 
desmesurada do capital. Na realidade, nunca deixou de se construir habitação em Londres. 
A questão é que, agora, as construções residenciais ou são acentuadamente exclusivistas 
(para a classe alta), ou essencialmente promovidas em zonas mais periféricas, onde 
o preço do solo e o custo de vida no geral são menores. Parte do problema reside na 
incompreensão - ou, pior, na ignorância deliberada - de que não só nestas zonas o acesso a 
serviços e equipamentos será menor, como, sendo a distância às áreas centrais - a principal 

5  Actualmente, em Londres, como forma de tentar combater as desigualdades no que diz respeito (ao direito) à 
habitação, a legislação obriga a que se crie uma percentagem mínima de habitações acessíveis de acordo com o número de 
habitações criadas.



40

14. plano urbano para a área de Battersea 
(ao centro [fase 2], a estação termoeléctrica, à direita [fase 4a], as construções de renda acessível)
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fonte de emprego - maior, será também maior o tempo gasto em deslocações – o que, por 
consequência, se traduz em gastos que nem sempre tornam a vida nas imediações (tão) 
menos custosa do que nas proximidades ao centro. Se é verdade que o afastamento do 
centro diminui os gastos em rendas e habitação (água, gás, electricidade) - ou até mesmo 
as despensas médias em alimentação e bens, pelo menor custo de vida -, será também 
verdade que tende a reduzir, proporcionalmente, o acesso a oportunidades de emprego 
e educação e aumentar os gastos médios de consumo em serviços e transporte, e mesmo 
recreação, e restringir as oportunidades e acesso a cultura. Como será também verdade 
que as deslocações restringem o tempo livre, de pendor pessoal, fundamental para a 
garantia de uma vida digna e para o desenvolvimento pessoal. Por isso, (o centro de) 
Londres carece vincadamente de habitação acessível. Se essa necessidade se reflecte, por 
exemplo, na referida legislação em vigor, que, como manobra de compensação dos efeitos 
da desregulação política do mercado, obriga a que os projectos de habitação garantam 
cerca de 30% do programa dedicado a habitações de renda acessível, a verdade é que a má 
distribuição da riqueza se traduz(iu) numa notória distinção social do espaço – o este de 
Londres, por exemplo, mantém-se até hoje como uma das zonas mais pobres da cidade. 

Logicamente, o problema da habitação extravasa o enquadramento simplista, e de algum 
modo redutor, aqui exposto, da natureza predatória da especulação imobiliária; cujas 
origens nos levariam, possivelmente, à problematização da questão da propriedade 
privada e dos processos de privatização do solo – e que motivação seria para uma outra 
dissertação, aos quais, portanto, deixaremos feita apenas breve referência.

A privatização do solo deixa subjacente a ideia de que, para os proprietários, a propriedade 
que detêm possa ser securitizada e, portanto, convertida num instrumento ou activo 
financeiro. Uma das consequências da transformação do solo em propriedade privada 
é a possibilidade de o proprietário “não apenas vender o solo como uma outra qualquer 
mercadoria, mas também de usá-lo como colateral para empréstimos financeiros”[ 6]. 
Para as entidades envolvidas nos processos de especulação de solo, o seu envolvimento 
representa meramente uma relação de fluxo de capital que beneficiará os investidores, 
sem qualquer consideração pelos verdadeiros usuários. A habitação faz, neste sentido, 
parte do mercado quer enquanto mercadoria (commodity), quer enquanto instrumento 

6  AURELI, Pier Vittorio [et. al.]; “Promised Land: Housing from Commodification to Cooperation”, in e-flux, 2019 [edição 
online]
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ao serviço de processos complicados de troca e investimento - através de hipotecagens 
e processos de transformação de hipotecas em activos financeiros[ 7]. Bastará relembrar 
como um processo vazio de hipotecagem gerou toda uma crise global em 2007-2008.

Na medida em que a habitação se torna um instrumento fulcral à política exonómica 
(neoliberal),  deixa de ser um direito, garantia ou bem essencial e torna-se uma questão 
de economia: por um lado, a actividade especulativa de investidores que se alimentam 
das propriedades para retorno económico, por outro lado, a inserção do regime de 
propriedade e dos bens imobiliários numa lógica financeira em que assenta e se sustenta 
a nossa economia.

Por estas razões, pretende-se desde logo que o projecto possa ser instituído como um 
exemplo que não apenas devolva à cidade uma estrutura que em tempos lhe pertenceu, 
servindo-a, mas, mais fundamentalmente, que, em espírito de resistência para com as 
políticas de expansão territorial excludentes, possa desafiar, e se oponha diametralmente, 
a essa concepção de fazer-cidade como exercício especulativo (e) desregulado que tem 
como única finalidade a rentabilização, desacreditando do seu papel de responsabilização 
social e política. Nesse sentido, crê-se, talvez a requalificação de uma estrutura desgastada 
e sem uso, mas significante, possa ajudar ou servir de propósito para repensar as formas 
de (organização da) vida.

7  “Apesar de pensarmos que «detemos» a nossa própria casa, a realidade é mais frequentemente que detemos uma 
hipoteca. A hipoteca, mais que um instrumento para assumir dívida, é um meio pelo qual a casa se torna embrenhada em 
fluxos globais de capital financeiro. (...) «a financeirização das hipotecas para famílias de rendimento modesto aponta a 
construir um novo circuito para a alta finança, para o benefício dos investidores e uma total desconsideração para com os 
proprietários envolvidos.”
Ibidem
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*

Prontamente, o programa - e a vontade que motiva o projecto - surge(m) determinado(s) 
como resposta a uma situação que se considera inaceitável: a escassez de habitação 
(acessível) no centro da cidade. Para além de emergente, a resolução deste problema 
crê-se de interesse público, pelos efeitos que exerce sobre a estrutura material e social da 
cidade.

Pela sua localização relativamente central, as antigas estações de produção de gás londrinas 
representam e poderão viabilizar uma alternativa viável à deslocação (sub)urbana. E, uma 
vez que a sua valorização é sobretudo cultural, os gasómetros poderão servir como um p(l)
ano de fundo ideal para a experimentação de novas formas de sociabilidade e habitação – 
a nosso ver, uma hipótese com potencial concreto de desenvolvimento da própria cidade 
que, além de manter estas estruturas como memória e testemunho físico, conjuga-o 
com a sua própria evolução enquanto ambiente habitável (espaço físico) e, também, 
com potencial político, enquanto possível exemplo de reversão das medidas de expansão 
(habitacional) deslocalizadas.

Por último, a insistência no programa habitacional procura também desafiar a 
convencionalidade da recuperação do património. Talvez pela conotação de priva(tiza)
ção que lhe é inerente, a habitação é um programa frequentemente dissociado da 
questão patrimonial. Regra geral, vemos o património ser recuperado e readaptado 
quase exclusivamente para fins culturais ou, ocasionalmente, comerciais. Raras vezes se 
pondera a o uso residencial como uma possível e viável alternativa. Mesmo quando se 
promove a reabilitação destinada a fins habitacionais, trata-se, geralmente, de habitação 
informal ou temporária (hotel, alojamento local), de fim comercial, portanto – como, por 
exemplo, o popularizado caso da reconversão de conventos em hotéis tão bem ilustra. 
Poucas serão as vezes em que vemos edifícios ou estruturas de interesse patrimonial 
adaptados a contextos e programas tão fundamentais como a habitação – que tanta falta 
faz à, e tão fortemente constitui, cidade. Ao propor a retenção das antigas estruturas de 
armazenamento e a sua reconversão num novo parque habitacional, tenta-se fugir ao 
ímpeto mais directo de conservar o lugar acriticamente, museificando-o. Neste âmbito, 
o projecto pretende e propõe-se também a questionar e subverter esse pre(con)ceito, 
relembrando e tomando como exemplo quem, como Baldassare Peruzzi ao recuperar um 
teatro romano, o fez anteriormente.
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15. Baldassare Peruzzi, Teatro di Marcello, Roma





A proposição passa então pela recuperação destes exemplares e a 
sua adaptação a um programa primordialmente residencial, que 
responda estrategicamente ao desenvolvimento habitacional da 
cidade, impulsionando ainda estes lugares como potenciais novos 
espaços públicos da cidade. Proposição e programa são resultado 
da intersecção entre o contacto com uma circunstância patrimonial 
específica, em degeneração, e a sensibilização para com uma 
realidade profundamente desigual. Aprofundando a proposição, 
consideraremos de seguida um caso particular de projecto.

*

 oferecer espaço vital a milhões
 Não à prova de perigo, mas livre para
 gerir sua própria raça

 Goethe, Fausto





III. epítase



16. Regents Canal, Bethnal Green, Londres
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1. Bethnal Green

1.1. gasómetro, um caso particular 

Por entre as diversas estações de produção de gás e gasómetros que subsistem ainda pela 
cidade, um caso em particular destaca-se. Por proximidade à área de residência aquando 
da experiência em Londres, a convivência com os gasómetros de Bethnal Green tornou-se 
hábito, gerando uma familiaridade afectuosa que aqui se abraça na forma de projecto.

Ao longo das margens do Regent’s Canal avistam-se, no nordeste londrino, duas enormes 
construções metálicas . A sucessão radial de pilares e vigas metálicos prenuncia o que 
sabemos ser gasómetros. Erigidos num interior de quarteirão que encosta na margem 
sul do canal, escondem dois outros depósitos rasantes – dois gasómetros em espiral. Em 
conjunto, estas quatro estruturas perfaziam a estação de armazenamento de Bethnal 
Green (Bethnal Green Holder Station, também conhecida como Marian Place Gas Holders), 
onde se armazenava o gás que abastecia as populações das imediações, produzido 
numa outra estação ali perto. Não há tanto tempo, presenciavam os ritmos alternados, 
canal acima/canal abaixo, do transporte de bens e mercadorias: ‘para lá’ carvão como 
matéria, ‘para cá’ gás como produto manufacturado. Desde que, por desactualização, 
essa tecnologia foi ultrapassada, as estruturas converteram-se em passivos espectadores, 
testemunhando, abandonadas e sem propósito, a evolução (e a in-volução) da cidade. 
Hoje, pouco passam de ponto de referência para a população.

A antiga estação localiza-se, na margem sul do Regents Canal, no bairro de Cambridge 
Heath, no limite da área de Bethnal Green – uma área no este de Londres, inserida 
no distrito de Tower Hamlets. O canal separa, entre norte e sul, os distritos de Tower 
Hamlet e Hackney. A estação é limitada, a norte, pelo próprio canal, a sul e nascente por 
edifícios de armazéns e uso comercial, e, a poente, por construções residenciais. Uma 
curta rua a sudoeste (Marian Place) denuncia o único ponto de acesso à antiga estação de 
armazenamento de gás, através da via principal de Pritchard’s Road.
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17. vista aérea de Londres – localização da estação de armazenamento de gás de Bethnal Green [a este]
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18. vista de topo da área de intervenção
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19. diagrama de relação a estação de produção de Shoreditch e a estação de armazenamento de Bethnal Green

A estação de Bethnal Green foi construída ao longo do século XIX, por volta da década de 
1850, cobrindo a necessidade de energia que surgia na área. Ao contrário da generalidade 
dos gasómetros, construídos como parte de uma estação de produção de gás, a central de 
Bethnal Green foi criada como uma estrutura independente, com o único propósito de 
armazenar o gás purificado. O gás era produzido numa estação de produção relativamente 
perto, em Shoreditch (Shoreditch Gasworks) - no lugar do actual parque de Haggerston 
-, e transportado pelo canal até à estação de Marian Place [figuras 19, 20]. A estação de 
armazenamento continha quatro gasómetros: dois gasómetros telescópicos guiados por 
colunas e dois gasómetros em espiral .

Do antigo complexo subsistem ainda os quatro gasómetros, bem como um pequeno 
edifício em tijolo que corresponderia à ‘casa das máquinas’ - casa de válvulas e estação 
de bombeamento - e uma outra construção posterior, também em tijolo, de apoio a 
uma estação de redução de pressão [figura 23]. Se os gasómetros perduram como ponto 
ou monumento de interesse cultural, estes edifícios de apoio não apresentam particular 
relevância, arquitectónica ou cultural. A sua manutenção será considerada no sentido de 
oportunidade da proposta.

Pela discrição estrutural - de facto são praticamente inavistáveis quando retraídos os 
tanques - os gasómetros em espiral têm menos notoriedade e relevância. Efectivamente, 
é sobre os últimos, pela relevância do seu semblante, que se voltam as atenções. Ambos 
correspondem a um mesmo tipo de gasómetro - gasómetro telescópico apoiado em 
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20. [em cima] relação de proximidade entre a estação de Bethnal Green e o parque de Haggerston 
21. [em baixo] relação de proximidade entre a estação de produção de gás de Shoreditch e a estação de
armazenamento de  Bethnal Green
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22. vista aérea da estação de armazenamento de gás e área de Bethnal Green. 1936
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23. vista aérea da estação de armazenamento de gás de Bethnal Green
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pilares -, embora, por distanciamento temporal (e tecnológico), as soluções estruturais 
testemunhem estágios de desenvolvimento distintos: no caso do gasómetro no.2 foi 
adoptada uma solução de coluna e lintel e no gasómetro no.5 uma solução treliçada.

O gasómetro no.2 [figura 25], mais antigo, desenhado por Joseph Clarke, engenheiro 
encarregue da estação de Shoreditch, remonta a 1866. A estrutura é formada por 16 colunas 
um tanto - em momentos caricaturalmente - clássicas de ferro fundido subdivididas em 
2 estratos . O primeiro estrato, dórico, assenta sobre um pedestal rectangular [figura 28], 
sendo sobreposto por um segundo nível de colunas e entablamentos coríntios (que com 
o tempo perderam já os ornamentos floreados) [figuras 26, 27]. No topo de cada estrato, o 
entablamento enquadra e suporta vigas de ferro fundido ou forjado, abundantemente 
ornamentadas, que unem, fortalecendo estruturalmente, as colunas. Esta estrutura eleva-
se a 22,5 metros (74 pés) de altura e assenta num tanque circular de tijolo com cerca de 40 
metros (134 pés) de diâmetro.

O gasómetro no.5 [figura 29], maior e mais recente, evidencia a evolução tecnológica destas 
estruturas: o sistema construtivo é já outro, com soluções em treliça no lugar das colunas. 
Construído em 1889 por George Trewby, engenheiro da companhia de gás à qual a estação 
pertencia, consiste numa estrutura de 22 pilares treliçados (em formato de caixa) que 
vão afunilando elegantemente ao longo de 44,5 metros (146 pés) [figura 30], erguendo-
se, portanto, a cerca do dobro da altura do seu ‘irmão mais velho’. A estrutura vertical 
é conectada por três níveis de vigas de ferro forjado e um último coroamento de vigas 
treliçadas (à semelhança dos pilares) [figura 31]. A base tem cerca de 60 metros (200 pés) de 
diâmetro e 15 m (50 pés) de profundidade e é já feita em betão ao invés de tijolo.[ 1]

A estação de armazenamento de Bethnal Green é o único caso remanescente em Londres 
que contém ainda os dois tipos de estrutura de gasómetro apoiado verticalmente – com 
colunas clássicas e em treliça .

Os quatro gasómetros foram desactivados no final dos anos 90, como parte do plano 
nacional de desmantelamento destas estruturas, e o terreno foi completamente expurgado 
e purificado de gás em 2012, não representando, portanto, qualquer perigo de higiene ou 
salubridade, nem tão-pouco qualquer malefício para a saúde. 

1  RIDGE, Tom (East End Waterway Group); “Historic Waterside Gasholders”, 2017
Ver: Tom Ridge, “The historic No 2 and No 5 gas holders at the Bethnal Green Holder Station”, in Industrial Archaeology 
News no.172, 2015
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24. vista dos gasómetros no.2 [à direita] e no.5 [à esquerda]
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25. gasómetro no.2
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26. [em cima] gasómetro no.2 – pormenor do estrato coríntio
27. [à direita] gasómetro no.2 – pormenor de ligação entre estratos
28. [em baixo] gasómetro no.2 – pormenor do embasamento
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29. gasómetro no.5
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30. [em cima] gasómetro no.5 – pormenor da solução em treliça (ligação entre pilar e vigas)
31. [em baixo] gasómetro no.5 – pormenor da solução em treliça (base)
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O estado corrente dos gasómetros depreende que necessitam de conservação. O estado de 
degradação destes artefactos inquieta: a tinta desgrudada pela oxidação, a consequente 
perda da cor, o quase total enferrujamento. Se outrora exal(t)avam as cores da pintura 
aplicada para dar cor, protecção, e expressão à matéria, hoje, predominam os tons 
enferrujados que as sucessivas exposições à intempérie foram revelando, desnudando 
novamente o ferro, agora oxidado, prenunciando a inutilidade das estruturas.[Curiosa e 
paradoxalmente, a aspereza e rudez d(est)a degradação cunham parte da ligação sensível 
que nos aproxima destas estruturas.]

Os dois gasómetros telescópicos estão inseridos no plano de conservação do Regent’s 
Canal, porém, uma vez que não são edifícios classificados, a sua manutenção depende 
exclusivamente de uma decisão conjunta da entidade detentora e da organização de 
classificação do património inglês (English Heritage), que não reconhece ainda as 
estruturas como elegíveis de serem consideradas património, cedendo à vontade da 
empresa de as desmantelar e vender o terreno (e o metal) para não ter que despender 
e investir na manutenção. Anunciadas publicamente as intenções de demolição dos 
gasómetros de Bethnal Green[ 2], despertou-se imediatamente um espírito de resistência 
por parte dos moradores do distrito de Tower Hamlets, interessados em manter ‘vivos’ 
estes marcos da tecnologia industrial. A discussão tem-se prolongado e, já no decurso 
do presente trabalho, acabou mesmo por revelar-se frutífera – o diálogo com a entidade 
promotora (uma parceria entre a empresa proprietária e uma promotora imobiliária) 
resultou no desenvolvimento de um projecto que preveja a inclusão dos dois gasómetros 
de maior destaque.[ 3] 

Os gasómetros de Bethnal Green têm pontuado e ‘vigiado’ o Regents Canal há já mais de 
século e meio, permanecendo como elemento familiar do skyline do canal (e de Bethnal 
Green). Dada a dimensão da estrutura de suporte, são proeminentemente visíveis ao 
longo do canal, portanto, elementos que contribuem positivamente para o seu carácter. 
Pela sua relevância cultural, será vantajoso que aí permaneçam.

*

2  McLAUGHLIN, Maud;  “Gasholders in Bethnal Green at risk of demolition”, in Roman Road London, 2019 [edição online]
3  Durante o processo de elaboração da presente dissertação foi levado a cabo um projecto de renovação para este lugar 
pelo escritório do arquitecto inglês Richard Rogers.
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32. Edwin Morgan, "Gasometer", in Cathures: new poems 1997-2001, Manchester: Carcanet, 2002

You don’t care about the wildness of the sky,
my old gasometer! The kitchen window
frames your gaunt frame, the black cross-struts
stand firm, stand out, unyielding to the passion
of reds and purples in the dying day.
I have seen your stark ring taking sunlight
till you were something molten, vanishing,
magical – and when the moment passed
you were strong and dark as your dead hammermen.
(They whistle in the long-gone sheds. Listen!)
You cannot hide where your strength comes from.
You are constructivist to the core.
Did you want gargoyles to crouch in your angles?
I don’t think so. Yours is the art of use.
You could be painted, floodlit, archeologized,
but I prefer the unremitting stance
of what you were in what you are, no more.
You are an iron guard or talisman,
and I hear that those who talk of eyesores
you have consigned, bless you, to the bad place.

Day of tearing down, day of recycling,
wait a while! Let the wind whistle
through those defenceless arms and the moon bend
a modicum of its glamorous light upon
you, my familiar, my stranded hulk – a while!
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Ao visitar o local, notaram-se múltiplas situações que denunciam a potencialidade do lugar 
da antiga estação passar a vincular-se e pertencer ao espaço da cidade. A área em volta é 
dinâmica. As ruas da envolvente, sobretudo as duas artérias principais (Hackney Road e 
Cambridge Heath Road), estão pontuadas de bares, cafés, restaurantes e comércios locais 
que acomodam as atividades individuais do quotidiano e sustentam a economia local: 
as pessoas vivem essencialmente de serviços e comércio de pequena escala, próximos do 
lugar onde vivem: fazem as compras ao passarem pela mercearia - ali não são comuns as 
grandes superfícies comerciais - quando voltam a casa do trabalho, compram o pão em 
padarias locais. Para mais, o este de Londres é conhecido por, pese o desinvestimento, 
ser uma zona atractiva e  vivaz, dispondo de infra-estruturas e acontecimentos que 
promovem - como aliás é habitual em Londres - a vivência na e da rua.

A margem norte do canal dispõe de um extenso espaço público que se oferece como passeio 
pedonal na frente de água, praticamente por toda a extensão do canal. Imediatamente 
adjacente à estação, a nascente, existe uma histórica e bicentenária praça, a ‘praça’ de 
Oval (The Oval), um espaço público, recentemente recuperado, no centro de uma rotunda 
elipsoidal que, apesar de designado como praça, vê na sua condição - trata-se de um 
espaço público no meio de uma rotunda -, quanto no reduzido uso, a contradição dessa 
ideia. Em volta da praça, existe uma série de espaços de trabalho e espaços comerciais 
destinados a eventos e diversão noturna. Ainda a nascente, passa a linha do metro de 
superfície (overground), localizando-se, a cerca de 300 m, a paragem de Cambridge Heath. 
Ali perto, a norte, existe um célebre mercado urbano, Broadway Market, que aviva a rua 
com o mesmo nome ao fim de semana, onde se podem comprar bens e provisões - desde 
mantimentos a vestuário ou bens colecionáveis - ou, simplesmente, desfrutar de refeições 
de várias partes do mundo. No raio de cerca de 1 quilómetro existem ainda três grandes 
parques urbanos (Haggerston Park, a poente, Victoria Park, a nascente, e London Fields, 
a norte).  

Depressa se tornou evidente que a ligação entre a estação e os dois  principais atributos 
da envolvente - a água e a ‘vida urbana’ - era uma das questões fundamentais a considerar 
no projecto. 
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33. vista dos gasómetros no.2 e no.5, Hackney Road
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34. vista aérea da área de Cambridge Heath – imediações da estação de armazenamento de gás de Bethnal Green
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35. [em cima, esquerda] praça de Oval, Bethnal Green, Londres
36. [em cima, direita] Regents Canal – passeio pedonal
37. [em baixo] Broadway Market, Hackney, Londres





A proposta intitula-se 'janela de oportunidade', um termo 
formalmente cunhado pelo mundo da economia e da finança. Uma 
janela de oportunidade designa um intervalo, normalmente curto, de 
tempo durante o qual uma determinada acção - leia-se, investimento 
- pode, ou melhor, deve, ser aproveitada e realizada. Assim que esse 
período de tempo termina, ‘a janela fecha-se’, quer dizer: já não é 
mais possível 'aproveitar a oportunidade’. Trata-se, portanto, do 
reconhecimento de um período transitório: se dissermos que há uma 
janela de oportunidade para (fazer) algo significa que reconhecemos 
uma ocasião favorável para levar a cabo determinado investimento, 
oportunidade essa que apenas estará disponível por um curto período 
de tempo – e portanto, a acção deve ser tomada rapidamente.

O termo está intrinsecamente relacionado com a actividade 
especulativa, designando o que se reconhece como uma oportunidade 
rara para investir em algo – por isso aqui o recuperamos, aproveitando 
e, simultaneamente, deturpando, o seu sentido. Com 'janela de 
oportunidade', pretende-se salientar, precisamente, a urgência (e 
pertinência) da tarefa em causa – mas também da (dissolução da) 
função da arquitectura.

*



38. vista geral da proposta
[escala 1:1500]
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2. proposta

A proposta ‘janela de oportunidade’ prevê a transformação de uma antiga estação de 
armazenamento de gás no distrito de Bethnal Green num complexo de uso misto, 
mantendo, tanto quanto possível, a integridade das estruturas existentes. A proposição 
é simples: recuperar umas estruturas relevantes, reconvertendo-as em edifícios de 
habitação, redesenhando o espaço da antiga estação por forma a responder às exigências 
da transformação funcional de um anterior complexo industrial numa renovada zona de 
habitação e serviços.

O projecto é estruturado a partir dos quatro gasómetros existentes, reavivando-os pela 
adaptação a novos usos e funções, em volta dos quais se dispõe uma série de espaços 
públicos e passagens que estruturam os espaços residuais informes que resultam entre os 
gasómetros. A proposta visa garantir espaços públicos de qualidade na forma de jardins/
áreas verdes, pátios colectivos e infraestruturas recreativas ou de serviço – espaços de 
relaxamento, circulações pedestres e de bicicleta. O programa engloba ainda outros 
potenciais usos, incluindo bolsas de trabalho e pequenos espaços de comércio de rua – 
vemos especial pertinência na existência destes programas, que poderão intensificar a 
área e o uso das infra-estruturas e espaços públicos em volta. Uma atenção redobrada 
recai sobre a questão da tipologia, num esforço de providenciar habitação (acessível) não 
apenas para o contexto familiar mas também para residentes temporários, estudantes ou, 
simplesmente, pessoas que vivam em regime de co-habitação.

Partindo da intenção de retenção, conservação e reapropriação das estruturas de 
armazenamento de gás e dos seus tanques - removendo as paredes telescópicas e a água 
dos tanques -, propõe-se, então, a retenção dos quatro gasómetros existentes e a sua 
reconversão num novo conjunto de 3 edifícios residenciais, no lugar dos gasómetros no.1, 
no.4 e no.5, complementado por um programa cultural recreativo - uma infraestrutura 
colectiva, de serviço comunitário - que se aproprie do gasómetro no.1, enfatizando e 
promovendo (a vivência d)o espaço público em volta.



73

39. planta de implantação
[escala 1:2000]
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40. planta do  nível térreo
[escala 1:1500]
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2.1. gasómetros

O lugar é a motivação da solução habitacional, que toma as estruturas existentes e 
o espaço exterior como elementos propositivos do projecto. A solução passa pela mais 
directa adaptação dos gasómetros, construindo um bloco de habitação colectiva ao longo 
do perímetro de cada uma das estruturas. Uma vez que existem dois tipos de gasómetro 
na antiga estação de armazenamento de gás de Bethnal Green, a proposta de reconversão 
destas estruturas em habitações é também dual, admitindo duas abordagens distintas 
para os dois tipos de gasómetro existentes: os gasómetros no.1 e no.4, em espiral, são 
adaptados a edifícios de habitação de baixa escala e de densidade controlada, numa 
solução de casas geminadas que se estendem sobre terraços ajardinados ao longo de 
toda a profundidade dos tanques, um pouco à semelhança da construção tradicional da 
cidade; para o caso do gasómetro no.5, tirando partido da (escala da) estrutura de suporte, 
propõe-se uma edificação de maior escala e densidade – pretendendo que a estrutura 
metálica existente se torne parte integrante do edifício de habitação, concebe-se uma 
solução em altura que se estenda, através de espaços exteriores (varandas e terraços), no 
sentido da estrutura.

41. diagramas de volumetria

gasómetro no.1 gasómetro no.4 gasómetro no.5
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42. esquissos de concepção
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[gasómetros no.1 no.4]

Reconhecendo que não existe particular interesse n(a conservação d)os gasómetros 
em espiral - e na inteira das implicações financeiras do preenchimento dos respectivos 
tanques para o desimpedimento (nivelamento) do solo -, procurou-se aproveitar os 
antigos tanques como possível molde para a solução. Com respeito pela escala e cércea das 
imediações, considerando o risco de ensombramento da envolvente e com a pretensão 
maximizar a incidência solar e iluminação directa dos espaços, delineou-se a intenção 
de controlar a densidade habitacional pelo desenvolvimento uma solução de baixa escala 
que, um pouco à semelhança da habitação típica londrina, pudesse tirar proveito da 
situação através da relação com o(s) espaço(s) exterior(es).

Apontando à relevância da relação com o exterior, fixa-se imediatamente o princípio de 
estender as habitações sobre terraços ajardinados. O aditamento de terraços e jardins 
às células de habitação cria espaços de grande profundidade nos nivéis imediatamente 
por debaixo, propiciando a sua utilização como espaços de trabalho e oficinas colectivas. 
A solução concebida passa então pela intercalação do programa habitacional com 
programas de apoio à comunidade residente (como oficinas colectivas) e espaços de 
trabalho alugáveis. Tirando proveito da depressão provocada pelos reservatórios dos 
antigos gasómetros, uma série de anéis de habitação em banda, de acesso directo, são 
intercalados com pisos destinados a espaços de trabalho ao longo de toda a profundidade 
das bases (respectivamente adaptados à profundidade de cada um dos tanques). O suposto 
nível térreo, onde se encontram os programas de trabalho, implanta-se um (ou dois, no 
caso do gasómetro no.1) nível(s) abaixo do verdadeiro rés-do-chão, como se levemente 
pressionado para debaixo de terra, encrustando-se no terreno, levando consigo a vida 
urbana do nível térreo para o interior do bloco.  Ao centro encontra-se um espaço de uso 
colectivo.

A manutenção dos gasómetros é considerada pela potencialidade que a forma circular 
desperta, possibilitando a definição de núcleos internos comuns – terraços/jardins 
e pátios. Assim, estabelecem-se, sob dois eixos ortogonais, quatro acessos através de 
escadarias - orientados de modo a coincidir e relacionar-se directamente com novos 
atravessamentos pedonais que ligam a antiga estação com a(s ruas da) envolvente - que 
confluem, ao centro, a uma cota inferior, num espaço lúdico, concebido como playground 
para as crianças e residentes e como apoio às oficinas e programas de trabalho. A criação 
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43. [em cima] distribuição programática
44. [em baixo] circulação e unidades habitacionais

habitação espaços de trabalhojardim

terraços/jardins comuns circulação vertical pátio colectivounidades de habitação
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dos quatro acessos permite o atravessamento, de um lado ao outro, dos novos blocos 
de habitação, como a ligação entre todo o novo espaço (público) da estação de gás de 
Bethnal Green, e um ingresso da vida pública no ‘interior’ do complexo. Estes espaços 
são concebidos como pátios colectivos, de acesso público, sobre os quais se voltam as 
habitações, proporcionando um ambiente mais sossegado e intimista, que promove 
o convívio, mas que não renega, por outro lado, o acesso e a circulação públicas no seu 
‘interior’.

A interrupção dos anéis de habitação pelas escadarias de acesso ao espaço central permite 
também o parcelamento dos edifícios de habitação em quatro fracções simétricas, criando 
núcleos mais pequenos de 5 ou 3 habitações, que concorrem para a difusão de um maior 
sentido de proximidade e (contacto entre a) vizinhança.

A partição vertical do módulo permite concentrar um maior número de habitações lado 
a lado, maximizando a densidade habitacional em função da solução. Assim, opta-se 
por desenvolver módulos habitacionais duplex (variando de 1 a 3 quartos consoante a 
dimensão do anel) ou triplex (quando, no caso do gasómetro no.4, o acesso tem de ser 
realizado através de um nível especificamente de entrada), permitindo simultaneamente 
a privatização funcional dos espaços - a estratificação entre os ritmos (e/ou espaços) 
diurnos e noturnos - e, sobretudo, o prolongamento dos diferentes níveis sobre espaços 
exteriores de carácter distinto: o piso social (que compreende sala, uma cozinha encerrada 
por portadas de harmónio e um wc de serviço) estende-se para o exterior através de 
terraços ajardinados contínuos de 5 m de comprimento e o piso superior, zona privada 
por defeito, encerra uma varanda contínua.

Por uma questão de privacidade, as habitações voltam-se sobre o ‘interior’ do bloco. Mas, 
porque a forma circular dos gasómetros debilita a performance (energética) do edifício, 
criando situações menos convenientes - existem, inevitavelmente, espaços voltados a 
norte, sem incidência solar directa -, e porque o contexto inglês dispõe de climas severos, 
com invernos rigorosos, a extensão da zona social sobre os jardins exteriores é sempre 
mediada por um espaço intersticial informal, simultaneamente interior e exterior – um 
jardin d’hiver que funciona como dispositivo de climatização.

O gasómetro no.1, mais pequeno, consiste num anel formado por quatro parcelas de 3 
habitações duplex acima do solo - dois T2 e um T1 - e um anel de dois níveis de espaços de 
trabalho com mezzanine no interior dos tanques. Este último contacta directamente com 
o pátio central colectivo, podendo facilmente tornar-se um local de interacção entre os 
trabalhadores e residentes.
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45. [em cima] solução tipológica – unidade de habitação tipo
46. [em baixo] solução tipológica – espaços exteriores / jardim-de-inverno

cozinha

wc

sala

jardim-de-inverno

circulação

varanda

wc

quarto
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planta do nível 0

planta do nível 1

47. gasómetro no.1
41. [escala 1:500]
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48. gasómetro no.1
[escala 1:500]

planta do nível -1

planta do nível -2
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No caso do gasómetro no.4, por ser maior e mais profundo, esta abordagem permite 
a criação de um segundo conjunto de anéis de módulos habitacionais e um outro 
anel intermédio de espaços de trabalho, pontuados por uns volumes salientes - 
sobredimensionados halls de entrada, espaçosos o suficiente para se poder guardar, por 
exemplo, meios de transporte pessoal (bicicletas) -, pelos quais se faz o acesso aos fogos 
dos pisos inferiores, criando uma nova ‘rua’ interna ao complexo. Deste modo, ao nível 
térreo encontra-se um anel constituído por quatro parcelas de 5 habitações T2 duplex. Por 
debaixo deste, surge um anel de oficinas e espaços de trabalho, pontuados por acessos aos 
fogos dos pisos inferiores. Nos anéis inferiores de habitação (níveis -2 e -3) criam-se quatro 
parcelas de 3 fogos, dois T3 e um T1 (triplex), numa situação em quase tudo similar à dos 
pisos superiores, porém com o acesso invertido: dos halls ao nível da rua (nível -1) acede-se 
ao espaço privado, onde se situam os quartos (nível -2) e, no piso inferior (nível -3), zona 
social, com os seus respectivos terraços ajardinados. No último nível (-4) implanta-se um 
segundo anel de espaços de trabalho, à semelhança do gasómetro no.1, em torno do pátio 
(playgorund) colectivo. O edifício compreende ainda três níveis de estacionamento - ao 
longo dos três anéis inferiores - que, em prol do escasso recurso a transporte individual 
na cidade, poderão em limite, para além de servir os residentes, funcionar como parque 
de serviço para os moradores e/ou trabalhadores da zona envolvente, concentrando assim 
todos os lugares de estacionamento num único parque. 

A solução formal e tipológica algo atípica nasce do encontro entre o caso particular em 
questão - a estrutura material dos gasómetros - e a apropriação do lugar, numa solução 
que, procurando evitar a escala alta da construção, se tira partido das condições criadas 
pelos antigos tanques para a edificação de casas com jardim. Certamente, estarão aqui 
presentes as casas tradicionais britânicas e os experimentos tipológicos da arquitectura 
moderna inglesa, mas é na realidade da circunstância que realmente se apoia a solução.

Pullens Estate, Londres, 1886-1901 Neave Brown, Fleet Road Estate, Londres, 1966-
1967

Peter Tábori, Polygon Road Estate, 
Londres, 1969-1976
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Neave Brown, Alexandra Road Estate, 
Londres, 1972-1978

Eduardo Souto de Moura, habitações 
Quinta da Avenida, Porto, 2003-2005

Chand Baori, Abhaneri (Rajastão), 
c.800-c.1800

T2 duplex T3 triplex espaços de trabalho

gasómetro no.4

gasómetro no.1

T1 duplex / triplex

49. [em cima] diagrama de divisão programática
50. [ao lado, em baixo] imagens/projectos referenciais
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planta do nível 1 51. gasómetro no.4
4[escala 1:500]
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52. gasómetro no.4
[escala 1:500]

planta do nível 0
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planta do nível -1 53. gasómetro no.4
[escala 1:500]
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54. gasómetro no.4
[escala 1:500]

planta do nível -2
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planta do nível -3 55. gasómetro no.4
[escala 1:500]
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56. gasómetro no.4
[escala 1:500]

planta do nível -4
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[gasómetro no.5]

Para o gasómetro no.5, a estratégia adoptada diverge consideravelmente. Tirando partido 
da estrutura de pilares de suporte ao antigo gasómetro, adopta-se uma solução em altura, 
ao longo de 11 pisos – aqui, a construção em altura não se impõe como um obstáculo tão 
restritivo, uma vez que, dada a posição do antigo gasómetro junto ao curso de água, o 
sombreamento que poderá causar incidirá essencialmente sobre o canal. 

A proposta conjuga, uma vez mais, habitação e trabalho, agora numa associação mais 
convencional: o nível térreo compreende uma série de espaços de trabalho que poderão 
funcionar, em alternativa, como espaços comerciais (pequenas lojas ou cafés); os pisos 
superiores são reservados à habitação.

As habitações implantam-se, à semelhança dos dois casos anteriores, ao longo do 
perímetro do gasómetro, organizadas num volume descontínuo, pontuado por quatro 
aberturas ao longo de toda elevação do edifício que permitem a entrada de luz natural 
no interior do bloco, segundo um sistema de acesso em galeria que se desdobra como 
pátio(s) colectivo(s). Porém, aqui, a habitação já não se volta (exclusivamente) sobre o 
interior do bloco mas, porque se apoia e pretende tirar proveito da estrutura existente, 
abre-se (também) para o exterior, promovendo a relação visual com a envolvente. A 
impossibilidade de, limitados pela construção em altura, criar terraços ou jardins leva 
à consideração de alternativas que promovam a ligação com o exterior. Assim, neste 
caso, surgem os jardins-de-inverno e varandas não apenas enquanto dispositivos de 
climatização mas também como elementos que possam assegurar e mediar essa vital 
relação com o exterior.

A imponente escala da estrutura metálica preexistente rege o desenho da habitação. 
A modulação da estrutura e a altura entre os diferentes estratos são o mote da solução 
tipológica: respeitando a estratificação da estrutura existente, distribuem-se módulos 
duplex ou triplex - que variam entre T1 a T3 nos apartamentos duplex, e T3 a T5 no caso 
dos triplex - consoante a altura de cada estrato; a distância entre os pilares da estrutura 
treliçada determina a largura das habitações, resultando num módulo duplamente 
orientado cuja medida consiste essencialmente numa modulação de dois quartos 
por piso (que corresponde, no nível social, a uma sala com o dobro da dimensão dos 
quartos). Os espaços mais convencionais - salas e quartos - são orientados para o exterior, 
promovendo o contacto e relação visual com a envolvente, protegidos das temperaturas 
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habitação espaços de trabalho

57. [em cima] distribuição programática
58. [à direita] modulação/solução tipológica
59. [em baixo] circulação e unidades habitacionais

circulação vertical galeria/pátio comum

unidades de habitação jardim de inverno
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60. variação de tipologias

agrestes dos invernos através da implementação de jardins-de-inverno de dupla ou tripla 
altura (conforme o módulo seja duplex ou triplex) que asseguram o conforto térmico dos 
interiores.

A distribuição funcional dos fogos segue uma lógica em quase tudo similar à dos outros 
dois edifícios: áreas sociais no piso inferior e privadas nos pisos superiores. A organização 
interna, por sua vez, consiste numa aglutinação de duas áreas distintas (sala e área de 
refeição no caso do nível social, quartos e um espaço sem função designada - a que, por 
conveniência e para clareza do argumento, se designa de zona de estudo/quarto de brincar 
- nos pisos superiores) mediadas por um anel infraestrutural onde se encontram, uma 
vez mais, os serviços - cozinha, acesso vertical e quartos de banho - e circulação vertical 
- escadas e halls de distribuição. Quartos e salas voltam-se para o exterior e espaços sem 
função (‘quartos de brincar’) e cozinhas, para o interior do bloco. Esta (re)solução potencia, 
no piso social, uma extensão da habitação (através do espaço de refeição) para uma galeria 
comum, pela qual se faz o acesso aos fogos, intencionalmente sobredimensionada para 

T1 duplex

T3 triplex

T2 duplex

T4 triplex

T3 duplex

T5 triplex
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61. solução tipológica – unidade de habitação tipo
[escala 1:250]
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planta do nível 0 62. gasómetro no.5
[escala 1:500]
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63. gasómetro no.5
[escala 1:500]

planta do nível 1, 3, 6, 9
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planta do nível 4, 7 64. gasómetro no.5
[escala 1:500]
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65. gasómetro no.5
[escala 1:500]

planta do nível 2, 5, 8, 10



99

poder ser utilizada como um espaço lúdico comunal – onde se fazem as refeições num 
dia de bom tempo ou onde as crianças possam brincar. Não já as flying streets do casal 
Smithson (Robin Hood Gardens) mas uma outra forma arquitectónica, baseada numa 
mesma ideia de socialidade, convivialidade, partilha.

[gasómetro no.2]

No contexto da intervenção, e dada a relevância cultural dos gasómetros, a promoção 
exclusiva do programa habitacional prenuncia-se insuficiente para a dinamização 
da área urbana envolvente. Neste sentido, propõe-se o aproveitamento de uma das 
estruturas industriais, o histórico gasómetro no.2, como um equipamento cultural, 
capaz de estimular e incentivar o uso do solo urbano, potenciando a antiga estação de 
armazenamento de gás como uma renovada área de lazer da cidade.

O equipamento é concebido como uma infra-estrutura comunitária, cujo programa se 
desenha em torno de actividades performáticas (teatro, dança, música), admitindo ainda 
uma série de usos adicionais comprometidos com o uso recreativo (oficinas de pintura, 
escultura, espaços de estudo, zonas de leitura, e outras actividades).

O novo equipamento comunitário faz uso de uma pequena construção de tijolo existente 
a sul do gasómetro – a antiga casa das máquinas. Este volume marca a entrada para o novo 
edifício cultural: a obsoleta casa de válvulas é reapropriada marcando, através de uma nova 
cobertura em betão aparente que se estende sobre a entrada, o acesso ao espaço principal. 
A ligação com o gasómetro faz-se ao nível do subsolo, através da construção de um novo 
corpo subterrâneo que, respeitando e aproveitando o volume da construção existente, se 
prolonga por uma nave que conecta com o antigo tanque. O gasómetro é essencialmente 
um grande espaço polivalente que, concentrando todos os programas e serviços sob uma 
estrutura perimetral metálica de 3,5 metros de largura, liberta o restante espaço para uma 
livre adaptação às exigências variáveis e transitórias do programa. A estrutura metálica 
anelar contém os espaços de serviço (salas de ensaio, oficina, arrumação) à multiplicidade 
de programas e actividades que podem invadir e tomar lugar em simultâneo naquele 
equipamento, incorporando também instalações sanitárias e acessos verticais a um  
segundo nível, em galeria, que se desdobra em áreas de trabalho e estudo durante o dia, 
galeria de assistência (plateia) quando haja um evento ou espetáculo em decurso.
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66. axonometria explodida da proposta
[escala 1:500]
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A fachada é concebida como um elemento (inter)activo e dinâmico, que faz do edifício 
uma estrutura dinâmica, relembrando a vitalidade da movimentação funcional dos 
gasómetros, do tempo em que serviam ainda um propósito, com as suas paredes que se 
elevavam e escondiam ritmadamente. Consiste fundamentalmente numa leve superfície 
parietal assente sob pilares hidráulicos de suporte, revestida a painéis metálicos 
perfurados, que possa mover-se verticalmente - transportando consigo toda a estrutura 
da cobertura - conforme as exigências espaciais e programáticas dos eventos que abriga, 
ampliando o pé-direito do espaço interno. A solução permite ainda o aproveitamento da 
fachada como motivo e elemento de publicitação das actividades e eventos em ‘cartaz’ 
– a diafanidade dos painéis metálicos perfurados e a sua imiscuição com elementos e 
tecnologias de iluminação artificial possibilita a criação de jogos e efeitos lumínicos que 
concorrem para a animação da nova (infra)estrutura [figura 71].

67. vista axonométrica do palco
[escala 1:250]
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HOLDER no.

HOLDER no.

HOLDER no.

HOLDER no.

68. corte transversal
[escala 1:500]
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69. planta do nível 0 
[escala 1:500]
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70. planta do nível 1
[escala 1:500]
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71. vista do gasómetro no.2
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2.2. integração urbana | espaço público

O desenho da habitação não exclui, pelo contrário implica, um esforço de integração 
urbana que concentre os programas, serviços, infra-estruturas públicas e áreas verdes 
que, sob um desenho uno do espaço público como parte e complemento da acção 
projectual, despertem as circunstâncias para que uma vida de qualidade possa ser levada 
num determinado lugar. 

A proposição urbana visa a criação de um novo foco habitacional assumindo o espaço 
público como elemento de mediação entre publicidade e privacidade. Reconhecendo 
a expressão pública dos edifícios, dado o aproveitamento das estruturas de interesse 
público dos gasómetros, o projecto procura subverter a conotação privativa do lote da 
antiga estação de armazenamento de gás, qualificando-o como uma nova área de lazer 
na zona de Bethnal Green – por isso também a inclusão de um programa de natureza 
cultural, que provoque e desperte a publicidade e utilização daquele (novo) lugar.

Desde logo, pretende-se impulsionar as ligações físicas e virtuais (visuais) com o contexto 
urbano envolvente, garantindo o acesso público ao lugar pela melhoria da acessibilidade 
e conectividade à envolvente e a correlação pela integração de novos espaços públicos. 
A condição peninsular da antiga estação, fechada por todos os lados exceptuando uma 
pequena passagem de acesso a poente (rua Marian Place), torna o lugar praticamente 
inacessível, uma espécie de ‘vazio urbano’ negligenciado, pelo que a permeabilidade do 
lugar é encarada como um primeiro estágio de relação com a estrutura urbana envolvente.

Propõe-se, desde logo, a abertura de dois novos acessos pedonais no topo sul - sudoeste 
e sudeste, aproveitando, respectivamente, uma antiga passagem e uma bolsa de 
estacionamento de um edifício de armazéns que delimita o lote - da estação (Emma 
street), permitindo e promovendo novos atravessamentos, interligados com as passagens/
escadarias (d)e (acesso aos) postos de trabalho dos gasómetros no.1 e no.4.

Simultaneamente, desenha-se uma ciclovia (no sentido nascente-poente) que cruza 
todo o terreno, ligando duas artérias principais - Cambridge Heath Road (rua paralela à 
linha de metro de superfície), a nascente, e Pritchard’s Road, a poente - aproveitando, a 
nascente, na margem sul do canal, um pequeno túnel existente por debaixo da linha de 
metro de superfície e, a poente, o troço existente que conforma o único acesso actualmente 
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73. espaço público 
[escala 1:1500]
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existente (Marian Place). A ciclovia estende-se ainda, também para nascente, por um 
segundo ‘braço’ que, fazendo outra ligação a rua de Cambridge Heath (aproveitando 
uma segunda passagem por debaixo da linha de metro de superfície), perfura um lote 
vazio na praça de Oval, motivando a sua requalificação, apropriação e utilização como 
um arruamento ou infraestrutura de comércio ou serviços – uma vez que existe, no 
seguimento da praça de Oval, uma série de espaços de trabalho e dois núcleos de espaços 
de trabalho alugáveis informais (criados a partir contentores), poderemos facilmente 
imaginar uma estrutura informal do género a ocupar o lote disponível, avivando esse 
novo acesso/espaço público e promovendo a sua utilização. Aproveitando o pretexto da 
criação da ciclovia, propõe-se ainda o redesenho do limite norte da praça de Oval, com 
um desenho de pavimento e passeio que dilui a presença da pouco movimentada rua a 
norte (Corbridge Cres) evidenciando o formato elipsoidal da praça. Estas últimas acções, 
suscitando oportunidades de consumo inerentes à criação de pequenos comércios de rua, 
enriquecem (a utilização d)o espaço público e poderão evidenciar o papel da praça de Oval 
como uma praça de facto significante, propiciando o seu uso.

A norte, a privilegiada posição de contacto com a margem sul do Regents Canal proporciona 
as condições para a criação de um novo espaço público recreativo de forte relação com 
a água. Se, em outros tempos, o canal era exclusiva ou maioritariamente usado para o 
transporte de bens e matérias, actualmente o seu propósito é essencialmente recreativo. 
O canal representa hoje um equipamento público, lugar onde as pessoas se passeiam, 
convivem ou praticam desporto, o que promove a criação de um acesso público à frente 
de água: um percurso pedonal - que possa admitir também, à semelhança do que acontece 
na outra margem, a circulação casual de bicicletas - que faça proveito d(os cerca de 200 
metros d)a extensão disponível da frente do canal. 

Esta nova passagem poderá servir, a uma escala mais alargada, uma nova e eventual 
ligação entre o parque de Haggerston - a poente - e o parque de Victoria - a nascente - que, 
tirando proveito do espaço da antiga estação de Bethnal Green como um novo espaço 
urbano de lazer, o situe como ponto de conciliação entre os três grandes parques nas 
redondezas (Haggerston Park, London Fields, e Victoria Park). Assim, propõe-se ainda a 
abertura de um acesso (através do rompimento do muro de delimitação) a noroeste, pelo 
actual cul-de-sac de Darwen Place, possibilitando a ligação poente-nascente, através do 
novo passeio urbano de frente de água ao longo do topo do lote, na margem sul do canal 
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74. [em cima] redesenho dos limites da praça de Oval [escala 1:750]
75/76. [em baixo, esquerda, ao centro] vistas desde Corbridge Crescent
77. [em baixo, direita] espaço de trabalhos alugáveis (Containerville)

Corbridge Cres
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78. espaço público – frente de água [escala 1:750]
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– fazendo, a nascente, a ligação com a frente urbana que permite a ligação ao parque de 
Victoria.

No ‘interior’ da antiga estação, a nova linha de frente de água incorpora uma infraestrutura 
lúdica que intensifica a relação com a água: uma escadaria pública que resolve o ligeiro 
desnível no topo (noroeste) do terreno criando um novo espaço de (re)pouso e convívio 
que se estende sobre o canal. O desenho deste espaço geometriza o canal, respeitando a 
constrição previamente denunciada pelo ‘estranho’ alargamento do canal – que se prende 
com o raio necessário para a inversão de marcha dos narrowboats (embarcações típicas dos 
canais de Londres, que podem chegar aos 22 m de comprimento).

Face à vontade de promover a antiga estação de armazenamento de gás como um 
novo espaço público (potenciado pelo programa residencial) na área de Bethnal Green, 
o projecto re-equaciona também a rua enquanto solução de circulação, impondo-se 
como um espaço público essencialmente pedonal, não sacrificado pelas exigências da 
circulação ou do transporte individual – o único ponto que admite a presença de carros 
é a entrada existente a poente (Marian Place), que se aproveita para fazer a entrada 
para o estacionamento incluído no gasómetro no.4. Esta (re)solução tem uma valência 
dupla: ao focar sobre o espaço pedonal, sobre a perspectiva do habitante/usuário e não 
da circulação, promove-se a criação de melhores espaços públicos e infraestruturas de 
lazer que enriqueçam (a utilização d)o espaço público), mas também de infraestruturas e 
oportunidades de consumo - espaços comerciais e de trabalho como cafés, bares, ateliers, 
pequenas lojas - que, num movimento pendular entre consumo e produção, contribuem 
para a vitalidade da área (fomentando os espaços, actividades e negócios locais) e 
beneficiam a sociedade no geral.

Neste sentido, recaindo o foco sobre o pedestre, a valência e valorização do(s) espaço(s) 
urbano(s) faz-se com recurso aos elementos que, como desdobramento da rua e da praça 
- passagens, vielas, pracetas, jardins, largos e pátios -, permitem ordenar e estruturar o 
desenho do espaço público, definindo zonas e momentos de carácter distinto: transição 
ou utilidade.

Em redor dos gasómetros, dispõe-se uma série de espaços públicos que organizam a 
configuração irregular da antiga estação. Desde logo, propõe-se o desenho de uma faixa 
de espaços de utilidade - pavimento duro e zonas ajardinadas -, no sentido norte-sul 
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80. frente de água – escadaria pública
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(noroeste-sudeste), que regulariza o desenho do espaço sobrante a poente ao mesmo 
tempo que desenha uma nova viela de acesso ao espaço da antiga estação (a sudoeste). 
Em directa relação com (o volume d)a entrada para o gasómetro no.2, o espaço aberto 
de pavimento duro dispõe-se como uma pequena praceta que antecede a entrada no 
edifício recreativo, complementado com bancos e zonas de permanência e um pequeno 
jardim triangular. Fazendo proveito dos antigos ductos de aprovisionamento de gás 
como elementos que caracterizam e singularizam aquele espaço, opta-se pela sua 
manutenção como elementos que, pela valorização da sua singularidade formal, possam 
ser aproveitados como mobiliário urbano ou mesmo, porque não, como motivo e objectos 
de divertimento – o encontro entre a especificidade funcional dos ductos e a sugestão 
figurativa das suas formas, alimenta a expectação do jogo, da brincadeira que pode surgir 
pela apropriação imaginativa e sensorial de um objecto desconhecido pelas crianças.

Ao centro, no espaço resultante entre os quatro gasómetros, propõe-se o desenho de um 
largo público, um grande espaço livre, intencionalmente deixado vazio para que, fazendo 
o equilíbrio entre os 'espaços com função' e espaços deixados por ocupar, funcione em 
complementação dos restantes programas que ali existem - o piso térreo de lojas, trabalho 
e serviços do gasómetro no.5 e a infraestrutura recreativa do gasómetro no.2 -, admitindo 
a realização de eventos no exterior ou funcionando como extensão do edifício cultural. 
Este espaço é complementado ainda por um pequeno jardim circular, a sul, entre os 
três edifícios de habitação, que funciona como filtro, elemento de privatização, entre as 
habitações (e o espaço público).

No ‘interior’ dos gasómetros no.1 e no.4, de acesso público, existem espaços colectivos 
de convívio, tomados como zonas primordialmente infantis (playgrounds), mas que 
funcionam também como serviço aos espaços de trabalho, podendo acolher um ou outro 
evento casual [figura 95]. Ainda que sejam concebidos como lugares para a comunidade, 
a pertinência destes espaços está estreitamente dependente da relação que estabelecem 
(quer com o programa quer) com a articulação com a estrutura urbana onde se encontram 
os gasómetros.
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zonas verdes espaços/largos públicoszonas de relaxamentoedificado

81. espaços públicos



82. espaço público
[escala 1:750]
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83. largo público de apoio ao centro recreativo
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3. estratégia e anatomia

 3.1. anatomia

A realidade material da estrutura existente é, neste caso, o pretexto de uma solução formal 
que toma (a preeminência d)o espaço exterior como gancho ou epígrafe projectual: se 
a profundidade dos tanques dos gasómetros no.1 e no.4 se revelam oportunas para a 
implantação de habitações com terraços ajardinados, a estrutura esqueletal de ferro 
do gasómetro no.5 potencia a criação de espaços híbridos que permitem uma relação 
aproximada do exterior. Não se esgotando, porém, a resposta arquitectónica, na 
intersecção material com o lugar e a preexistência, e não sendo totalmente alheia ao 
contexto cultural em que se insere, a solução tipológica resulta também de uma revisão 
dos padrões e rit(m)os do habitar face às exigências do habitar contemporâneo.

Historicamente, as tipologias do espaço doméstico denotam uma forte vinculação aos 
sistemas de propriedade – ao longo do tempo, a arquitectura doméstica foi-se cristalizando 
como materialização do ideal de propriedade. No contexto londrino, essa ligação é, talvez 
mais do que em qualquer outro caso, por demais evidente; notória na padronização do 
próprio território: o cenário residencial londrino (e do país no geral), sobretudo o que 
foi desenvolvido desde a industrialização, é uniformemente standardizado: dominado 
por (ruas de) habitações em banda - as chamadas rowhouses, casas unifamiliares dispostas 
em banda, outrora ao longo de arruamentos de ligação com a cidade, actualmente já 
totalmente absorvidos na estrutura urbana -, similares até no mais pequeno detalhe – 
não só as habitações são idênticas, como seguem a mesma lógica de organização interna 
e partilham sensivelmente o mesmo tipo de características: das curvas bow windows 
(que procuram maximizar a iluminação interior dada a estreiteza dos lotes) ao (quase) 
invariável tratamento material da fachada (revestida a tijolo com detalhes e ornamentos 
de betão (alpendres, colunas, lintéis) e pontuada pelas suas proeminentes chaminés). Cada 
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84. habitação tradicional inglesa – arruamentos de casas victorianas geminadas
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casa identificável, perfeitamente individualizada, com a sua entrada na continuidade do 
passeio pedonal - uma hierarquia rígida entre público e privado - ; distribuição interna 
muito regrada, sobre-compartimentada, seguindo uma estruturação hierárquica de 
associações humanas e familiares, que em tudo prolonga a ideia de isolamento, mesmo 
entre a própria família – a cada membro ou grupo da família, como para cada actividade, 
corresponderia um compartimento (as crianças, inclusive, poderiam ter o seu próprio 
andar, separado dos restantes espaços).[ 1] Na essência destas habitações, por muito que 
pudessem variar as suas formas e materialização, subjaz a mesma génese ideológica: a 
ideia de casa como lugar próprio, como lugar para (um)a família, mas, sobretudo, como 
modo de organização espacial da ideia de propriedade privada.

Em sentido inverso, a proposta procura desvirtuar a relação de propriedade que 
a arquitectura doméstica (inglesa) parece sustentar, subvertendo os preceitos 
(habitacionais) que dão forma e lugar à casa como culto do isolamento e da auto-suficiência 
– explorando a potência da habitação e da associação, enquanto substância disruptiva. 
A descontinuidade para com os padrões e ritos do habitar feito isolamento assenta em 
três preceitos: i) a constrição dos serviços e programas privados (generosidade espacial), 
ii) a incorporação de espaços informais de apoio à habitação (flexibilidade espacial e 
programática), iii) a dotação de espaços e infraestruturas colectivas.

A generosidade espacial do módulo não é um resultado mas o propósito no qual se baseiam 
as opções de desenho. A habitação é reduzida ao essencial, solicitando a abundância de 
espaço - espaço interno apropriável - como primordial necessidade para a dignidade 
habitacional. (Resistindo cuidadosamente ao impulso de sobre-desenhar os espaços 
concebidos,) A casa providencia apenas o básico – o suporte (infra)estrutural e material 
para a vida. No caso dos gasómetros no.1 e no.4, um anel perimetral de cerca de 2 m de 
largura converge todas as infraestruturas necessárias ao serviço da habitação - cozinha, 
quartos de banho e acesso vertical - libertando o restante espaço para livre apropriação; no 
caso do gasómetro no.5, de forma análoga, um anel centralmente posicionado concentra 
o mesmo tipo de programas - no piso social abarca cozinha e acesso vertical, nos pisos 
superiores, as infra-estruturas das casas de banho -, fazendo ainda a separação entre 
os programas-base da casa (sala e quartos) e um outro tipo de espaços, de carácter mais 
indefinido.

1  ver: RASMUSSEN, Steen Eiler; London: the unique city, Londres: Jonathan Cape, 1937, pp.295-305
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85. distribuição programática – anel de serviços
[em cima] gasómetro no.1, [ao centro] gasómetro no.4, [em baixo] gasómetro no.5
[escala 1:1000]

anel de serviços
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86. [direita] gasómetro no.1/no.4 – módulo tipo
[esquerda] gasómetro no.4 – módulo tipo 2

[escala 1:250]
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87. gasómetro no.5 – módulo tipo
[esquerda] triplex, [direita] duplex
[escala 1:250]
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Também os mecanismos e zonas de circulação são limitados. O recurso ao corredor como 
solução de distribuição é cuidadosa e persistentemente evitado, aparecendo apenas 
nas habitações (dos fogos ao nível da rua) dos gasómetros no.1 e no.4, como acesso aos 
quartos e varanda, e, mesmo nesse caso, esforça-se por contrariar esta classificação 
pelo uso de portadas deslizantes que promovem uma interligação (variável) entre os 
diferentes espaços – permitindo, por exemplo, não restringir nem fixar a função destes 
espaços exclusivamente como quartos. Por sua vez, nas habitações dos anéis inferiores 
do gasómetro no.4, o corredor de acesso aos quartos dá lugar a um sobredimensionado 
espaço sem função, que perde o seu carácter de circulação e se torna numa área extra 
da habitação – por exemplo, o ‘quarto de brincar’ das crianças, uma zona de estudo, 
um escritório ou uma outra zona social ou de convívio. No caso do gasómetro no.5, a 
dinamização do espaço já não se alcança através da amplificação do espaço de circulação 
mas pela contenção desta área, reduzida a pequenos halls de distribuição em cada nível, 
propiciando a introdução de um novo espaço, sem função, do lado oposto aos quartos.

88. módulo tipo, piso 1/2 – zona de distribuição/circulação 
[em cima] gasómetros no.1 e no.4 

[em baixo] gasómetro no.5 

1. hall/corredor
2. quarto
3. espaço sem função
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89. módulo tipo, piso 0 – relação entre cozinha e área social
[em cima] gasómetros no.1 e no.4
[em baixo] gasómetro no.5

O uso reiterado de elementos de separação e compartimentação móveis - portas e 
portadas retrácteis, deslizantes ou em harmónio - permite não apenas que o espaço 
acolha diferentes programas e funções como possibilita uma articulação inconstante e 
variável entre os diversos espaços da casa – nos gasómetros no.1 e no.4, o uso de portadas 
em harmónio permite a cozinha integrada no, ou visualmente relacionada com o, espaço 
de sala; por sua vez, no gasómetro no.5, o recurso a elementos semelhantes de ambos 
os lados do mobiliário da cozinha, permite uma multiplicidade de relações possíveis, de 
modo a que estes espaços possam ter ligação e utilidade variável. 

Por outro lado, a dinamização que resulta destes processos de construção espacial 
viabiliza uma generosidade espacial notável, prolongando a ilusão de uma habitação 
mais ampla pela versatilidade do espaço, numa de outra maneira módica casa; e, ainda, 
uma flexibilidade adaptativa que possa transcender as limitações programáticas, uma 
exigência das novas tendências ou padrões habitacionais – seja no caso da evolutividade 
da habitação ou dos cenários de partilha de habitação, por exemplo.
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90. gasómetros no.1 e no.4 – vista da zona social e cozinha1. sala
2. cozinha.
3. zona de refeição
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91. gasómetro no.5 – vista da área de refeição e cozinha
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  Any cat-owner will rightly tell you that cats inhabit houses much better than people do. 
Even in the most dreadfully square spaces, they know how to find favourable corners.[ 2]

A constrição do programa privado procura resistir à lógica comoditizada e eremita da 
habitação enquanto lugar inflexível de isolamento individual, enquanto espaço onde nos 
refugiamos asceticamente, procurando evidenciar o sentido da casa enquanto lugar de 
construção pessoal, isto é, enquanto lugar de hábitos e costumes, mas também enquanto 
lugar de sublevação desses ritos e rituais através de uma incitação à ocupação que possa 
despertar uma livre e singular utilização do espaço. A redução da habitação ao seu mínimo - 
a infraestrutura de suporte - não se traduz numa redução ao utilitário; é apenas o pretexto 
e suporte de um outro modo de construir que se baseia na versatilidade da experiência (e) 
do espaço: se o serviço das funções maquinais garante a sobrevivência, a ambiguidade dos 
demais espaços poderá garantir a vivência enquanto experiência singular. Desse modo, 
com o interesse de potenciar refundadas qualidades à habitação, a organização funcional 
interfere com o conservadorismo da distribuição programática pela introdução espaços 
de conotação mais liberta e utilidade variável: às funções utilitárias da casa contrapõe-
se uma série de espaços inúteis, indeterminados, sem utilidade prática ou imediata, que 
procuram avivar e intensificar o uso da habitação.

Diríamos mesmo que, na habitação, os espaços fulcrais serão aqueles sem propósito 
ou função específica - o espaço de distribuição para os quartos (gasómetros no.1 e no.4) 
ou o espaço que complementa o(s) nível(s) privados dos quartos (gasómetro no.5), que 
facilmente se desdobra no ‘quarto de brincar’ das crianças; os espaços intersticiais (jardins 
de inverno) que, como extensão (da ‘vida’) da casa, simultaneamente interior e exterior, 
parte da sala e parte do terraço/varanda, nem totalmente (de) um nem totalmente (de) 
outro, se definem pela apropriação, evidenciando uma flexibilidade programática que 
estimula a criatividade do habitante para ocupar estes espaços, ao passo que, pelo seu 
carácter disruptivo, desfazem a convencionalidade das demais funções (evitando, por 
exemplo, que funções e zonas sociais girem pura e simplesmente em volta do espaço e do 
mecanismo da televisão).

Estas extensões não apenas prolongam o espaço interior, como propiciam a própria 
capacidade de evolução e transformação da habitação, possibilitando ainda que, 
tal como na habitação tradicional, se viva (n)o exterior, não obstante o facto de se 

2  PEREC, Georges; Species of Spaces and Other Pieces, London: Penguin Books LTD, 2008, p.24
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92. espaços sem função – interligação (variável) entre os programas com recurso a elementos móveis
[esquerda, em cima] gasómetro no.1/no.4, [direita] gasómetro no.4, [esquerda, em baixo] gasómetro no.5

jardim-de-inverno

espaço sem função
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viver num apartamento ou edifício de múltiplos andares. Por outro lado, a imanente 
inutilidade (prática) - ou versatilidade - destes espaços concorre para a sua instabilidade 
e variabilidade programática, dada a pluralidade de acontecimentos que (se) potencia, 
cimentando - bastante literalmente - o espaço da casa/habitação enquanto espaço ou 
lugar de construção individual pel(a capacidade de)o habitar, isto é, pelo modo como o 
ocupamos e utilizamos  ao inventar-lhe o uso – a ‘natureza’ vaga de um terraço ou jardim-
de-inverno impele e estimula a sua apropriação, na qual, ao deleite de uma experiência 
individual de leitura ou na partilha de uma conversa casual em torno de uma mesa, nos 
expandimos a nós próprios enquanto indivíduos. A insistência sobre estes espaços serve, 
portanto, como forma de subversão da funcionalidade programática da casa tradicional, 
solta da programação e aberta ao acontecimento. Neste sentido, a referência à casa 
tradicional inglesa pelo recurso ao exterior - pelo recurso aos jardins ou terraços -, vem 
não simplesmente como uma fetichização do espaço exterior, senão como uma revisão 
consciente da potência da sua utilização – que possibilita não apenas a evidente melhoria 
da qualidade de vida pelo contacto com o ar livre, como também, e fundamentalmente, 
o ensaio de uma possibilidade de transgressão pelo uso (destes espaços como lugar de 
partilha e comunicação). Assim, a casa guarda em si a possibilidade de anular-se enquanto 
espaço unicamente privado, explorando a pela potência do seu uso pela multiplicidade de 
acontecimentos que permite acolher.

A indeterminação (programática) destes espaços resulta de um comprometimento 
do desenho com o programa, no qual a vagueza espacial permite uma maior liberdade 
de personalização do espaço da casa, compelindo a que seja o utilizador a inventar os 
modos da sua ocupação. Assim, resistindo à lógica da casa convencional, onde o espaço 
é compartimentado e definido em função da (sua) funcionalidade, a casa suscita um uso 
mais activo por parte dos habitantes, capaz de contrariar a passividade e complacência 
que a casa como mero refúgio ou lugar de serviço - e servência - às nossas actividades e 
tarefas ‘mecânicas’ sustenta.

Finalmente, a disposição de áreas comunais e espaços colectivos em suplemento da 
habitação funciona como estímulo projectual, visando complementar o espaço privado 
da habitação ao explorar, pelo gesto de convocação[ 3] que nasce do desenho de elementos e 
infraestruturas que sustentem a permanência, a possibilidade de associação comum – a 

3  SILVA, Rodrigo; “Apresentação (Elegia do comum)”, in A República por vir: Arte, Política e Pensamento para o Século XXI, 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, p.25
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93. gasómetro no.5 – vista desde o exterior
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possibilidade de um projecto (de vida) que não se restrinja ao ‘mundo’ fechado e privado da 
casa. Dispondo a habitação circularmente, ao longo do perímetro dos gasómetros, liberta-
se, enfatizando, o interior do bloco, - mantendo cada casa como unidade independente 
(equipada com o seu respectivo espaço exterior) mas de modo a que possam dispor e 
usufruir de espaços comuns de convivência -, formulando, assim, a oportunidade de 
providenciar espaços públicos ou colectivos que se sentem como interiores.

Distanciando-se da maniqueísta contraposição entre público e privado, o projecto 
oportuniza e regula partilha e privacidade através da implementação de uma série de 
espaços (de diferentes graus de privacidade) que fazem a mediação e transição entre 
a ‘vida pública’ e o interior do bloco. Nos gasómetros no.1 e no.4, concentrando-se as 
habitações no limite do gasómetro, implantam-se em torno de um pátio central, concebido 
como um espaço lúdico ou playground para os trabalhadores e residentes. Para mais, os 
jardins sob os quais se estendem as habitações adquirem um carácter semi-privado - são 
parcialmente partilhados por 3 ou 5 habitações, conforme o parcelamento -, que promove 
maior sentido de pertença, preservando a privacidade de cada habitação através do 
recurso a vegetação. No caso do gasómetro no.5, a conjugação da forma circular com a 
solução em altura, resolvida com acessos em galeria, firma o argumento para a utilidade 
- e utilização - destes acessos como potenciais espaços de convívio, comuns mas não 
públicos. Por esse motivo, as galerias são sobredimensionadas, tomando a contraposição 
da forma quadrangular do vão central com a forma circular do edifício para conformar 
(quatro) espaços (em conformidade com o parcelamento das habitações) que suscitem a 
permanência: seja como possível extensão da zona de refeição das habitações num dia 
soalheiro ou, simplesmente, como grandes galerias comuns, lugares de disposição para o 
encontro  e partilha – onde, por exemplo, brincam as crianças das várias habitações.

Estes espaços funcionam ainda como elementos de desvinculação da conotação privada 
da habitação, gesto de convocação que procura, “na materialidade de um lugar”, a “[pre]
disposição favorável às aberturas e trocas feitas corpo, olhar e gesto”[ 4].

Aquilo que estes espaços se esforçam por mostrar é, por um lado, a possibilidade de 
uso des-programado do espaço mas, por outro, a simultânea possibilidade de anular a 
ideia da casa como espaço unicamente privado, dando-nos nota da possibilidade de uma 
forma de habitação onde não seja necessária a reclusão individual no ambiente privado e 

4  SILVA, Rodrigo; “Apresentação (Elegia do comum)”, in A República por vir: Arte, Política e Pensamento para o Século XXI, 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, p.25
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reservado das nossas casas ou, mesmo que assim o seja, onde essa reclusão obriga a uma 
participação - pela ocupação - na produção de espaço. É que a arquitectura não é senão 
cenário, sentido inaugural da produção de espaço e, como tal, será sua tarefa o estímulo “[d]
o domínio fenomenológico das relações interpessoais e sociais, híbrido e essencial, que é 
comum designar como espaço coletivo”[ 5].

3.2. estratégia: integração como oportunidade

O projecto para a estação de armazenamento de gás de Bethnal Green assenta nma 
estratégia de actuação (urbana) tripardida: 1) a criação de habitação (o direito à habitação), 
2) fazê-lo tirando proveito de umas estruturas significantes (património), 3) (que possam) 
incentivar e despertar o espaço em volta pela singularidade da proposta. A proposta parte 
da consciencialização da realidade das transformações físicas e sociais da cidade no 
sentido de recuperá-la - tomando como ponto de partida uma parte do seu património 
- como espaço/domínio público ao enfatizar habitação e espaço público como pièces de 
résistance - procurando garantir o direito à cidade e o próprio direito à habitação.

A recuperação destas estruturas pode sustentar, em alternativa à migração suburbana, 
um esforço de actuação (urbana) representativo para a promoção de habitação no 
centro da cidade. Desde logo, a sua localização assegura a possibilidade e o direito a um 
lugar no espaço físico do centro da cidade, onde a proximidade a pontos de emprego, 
serviços, equipamentos e espaços recreativos de valor permitem e garantia ou melhoria 
da qualidade de vida. Neste sentido, o levantamento das diversas estações existentes na 
cidade serve para quantificar e demonstrar, face à urgência da construção habitacional, a 
possibilidade e pertinência de desenvolver projectos deste tipo.

Para lá da questão da perda demográfica e da degradação física (e funcional) das 
estruturas, a conveniência deste exercício reside na estreita dependência entre 
programa habitacional, espaço público e infraestruturas colectivas/de apoio: enfim, na 
oportunidade urbana que uma intervenção arquitectónica potencia. Se a oportunidade 
em causa respeita a restituição da cidade pela incidência sobre a sua mais comum 
unidade de produção - habitação - através da recuperação de uma estrutura de valor 
patrimonial, a conveniência dessa empresa dá-se na simultânea oportunidade que se 

5   VIEGAS, Luís; Diálogos entre Arquitectura e Cidade. Por um campo multidisciplinar operativo, Porto: FAUP, 2014, Tese de 
Doutoramento, p.61
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94. gasómetro no.5 – galerias de circulação/pátio colectivo
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95. gasómetro no.4 – playground / pátio colectivo de apoio às habitações e espaços de trabalho
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gera ao (d)espoletar o desenvolvimento da cidade. Contemplando não simplesmente a 
requalificação do monumento com edificado residencial, a proposta garante e propicia a 
criação de infraestruturação pública - seja através de espaço(s) público(s) ou pela criação 
de um equipamento colectivo - que complemente o uso residencial e desperte a zona 
urbana envolvente, expondo como a transformação de um espaço relegado, sem uso 
aparente, pode contribuir para um melhor e mais activo uso do solo urbano.

A efectivação do projecto traria, não apenas nova afluência e vivacidade para a(quela) 
área de Bethnal Green, como, assente numa lógica interventuva em que o espaço público 
é encarado como um instrumento de valorização económica, infraestrutural, social 
e cultural, poderia, em última instância, despertar e promover o valor do existente - e, 
eventualmente, transformar toda a área de armazéns e edifícios comerciais em volta em 
habitações ou postos de trabalho.

O projecto, desenvolvido como um exemplo concreto para um lugar/caso específico, não 
invalida a exemplaridade do exercício. Pelo contrário, ainda que não um modelo repetível, 
reflecte e procura expor uma abordagem reprodutível, capaz de articular a pretensão de 
conservação patrimonial com as exigências da cidade e do habitar contemporâneos.Se 
se incide sobre esta situação tão obstinadamente é porque, por um lado, cremos poder 
demonstrar a capacidade - e flexibilidade - de estas estruturas poderem ser recuperadas, 
assegurando condições e qualidade de vida mas, sobretudo, porque cremos ver nestas 
estruturas a possibilidade de garantir o direito à cidade aliado à conservação do 
património enquanto consolidação da memória colectiva, consumando uma proposta 
que vê nos gasómetros a oportunidade e o oportunismo de edificar uma ideia de cidade, 
inclusiva e agregadora.
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1.1. em defesa da liberdade

 Does the body rule the mind 
 or does the mind rule the body? [ 1]

Em Species of Spaces, Georges Perec sugestionava, através da descrição de espaços inúteis, 
sem utilidade, a possibilidade de uma existência mais livre, onde a acção, totalmente 
solta dos seus entornos, dependeria não das paredes e objectos com que guarnecemos e 
decoramos os espaços - e que determinam as suas funções - mas da consciência dos nossos 
actos – da vontade. O espaço, tema central da reflexão de Perec, sobre o qual nos propõe a 
reflectir também, seria, nesta concepção, inútil, não vinculado à sua natureza funcional ou 
programática mas fundamentalmente dependente do encontro entre os limites materiais 
da experiência e as nossas exigências  e aspirações (individuais e colectivas). A casa seria, 
portanto, menos o espaço de serviço das nossas necessidades e funções orgânicas, mais o 
meio de experiência dos nossos próprios limites. 

Hoje, em pleno advento da discussão em torno das liberdades individuais, mas, 
inversamente proporcional, ante um ritmo de vida que concorre para uma subserviência 
ao trabalho e a consequente mecanização dos nossos hábitos e costumes, uma reflexão 
do género não poderá conduzir senão ao apelo à transformação dos nossos modos de 
habitar, reinventando os espaços e lugares onde tem lugar a vida quotidiana; enfim, 
reconfigurando os espaços das nossas casas.

1  The Smiths, Still Ill, 1984

1. 'janela de oportunidade'
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O desenvolvimento habitacional assenta essencialmente num modelo de (re)produção, 
além de privado, quantitativo, que visa produzir o maior número possível de habitações 
num determinado espaço como forma de maximizar a rentabilização. Este modelo acaba 
por limitar o espaço da habitação ao serviço das funções orgânicas da (sobre)vivência, 
fazendo da casa um mecanismo de perpetuação (re)produtiva da vida.

A casa moderna é, hoje, um elemento de ordem privada, não simplesmente no sentido 
jurídico, enquanto espaço de oposição ao lugar público por defeito, mas, sobretudo, como 
dispositivo de resguardo e isolamento social. Mas a casa é também um lugar fundamental 
de formação e desenvolvimento do sujeito contemporâneo. Se a casa como espaço 
educativo terá desde sempre correspondido à esfera da administração privada (que dirá 
respeito apenas aos constituintes do núcleo familiar, por oposição ao espaço da vida em 
comum - assim o define Aristótles ao fazer a distinção do oikos (casa) da polis (cidade)[ 2]), 
a construção individual depende(u) sempre da intersecção desta com os sistemas sociais 
colectivos em que nos inserimos, o que parece, hoje, um facto gradualmente estreitado. 
Dependentes cada vez mais de dispositivos e tecnologias de mediação e comunicação 
com o mundo - com os outros - que nos alienam do desenvolvimento colectivo, reduzidos 
cada vez mais ao espaço privado do quarto - agora que não dependemos sequer de um 
mecanismo único (televisão) que justifique sequer a associação social no espaço da casa, 
possibilitados que estamos pela existência de dispositivos individuais capazes de nos 
entreter por horas a fim -, a habitação vai-se restringindo e solidificando como o espaço 
primordial de um sujeito ou (id)entidade que se constrói isoladamente, ou, pelo menos, 
sujeito a um tipo de interacção social essencialmente virtual.

O progressivo e inegável entrincheiramento da vida contemporânea difunde uma 
imperceptível sensação de alheamento que se esforça obstinadamente por automatizar os 
nossos gestos, acções e códigos de interacção social, transformando a vida num exercício 
diário continuado de actos e procedimentos mecanizados, repetíveis, catalogáveis - 
particularmente, em função do trabalho - que (se) consubstanciam (em) espaços e lugares 
que se limitam a perpetuar esse modo de vida. A casa acaba reduzindo-se ao lugar onde têm 
lugar as tarefas mecânicas de suporte à vida, limitando ou reprimindo as oportunidades 
para ser[ 3].

2  ver AURELI, Pier Vittorio; The Possibility of an Absolute Architecture, Cambridge: The MIT Press, 2011, pp.2-3
3  JONES, John Chris; Designing designing, London: Architecture Design and Technology Press, 1991, p.151
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 “Ah! Não fazer nada. E fazê-lo bem.”

Quando, ao fazer uma apologia do ócio[ 4], o escritor escocês Robert Louis Stevenson expõe 
a natureza alienante e serviçal do trabalho e procede em defesa do ócio, não pretende 
senão alertar para uma forma de conhecimento e crescimento pessoal (e colectivo) pela 
actividade ociosa, aprazível, relevando - e revelando - que o ócio implica “um sentido 
pessoal de identidade”, em que aquele que dedica parte do seu tempo em venturas 
pessoais é conduzido, pelo exercício da sua própria individualidade, por “uma rua, não 
muito frequentada mas uniforme e prazerosa, chamada travessa do Lugar-Comum, e 
chega ao belvedere do Senso Comum”. Por outras palavras, empregando as suas energias 
na persecução inteligente dos seus interesses, isto é, a actividade que resulta de um 
posicionamento subjectivo (e por isso também contemplativo) sobre o mundo, o homem 
potencia o desenvolvimento de qualidades individuais que o tornam parte activa na vida 
em sociedade – ou que, pelo menos, o tornam capaz de superar a tendência mecanicista 
da sua vida.

Nesse (re)encontro entre pensar e fazer, reside o potencial de ensaio de uma outra forma 
de vida que, liberta do utilitarismo do quotidiano, explore a potência das possibilidades 
para ser. E, sendo “sobretudo na habitação que o homem deve encontrar o ‘seu’ espaço, o 
ambiente criado à escala das suas necessidades e das possibilidades, quer como indivíduo 
quer como elemento de um grupo social”[ 5], será também na casa, enquanto “palco para 
o teatro da família”[ 6], elemento ou lugar da projecção individual (que nos prepara para 
o contacto com o mundo), que a arquitectura poderá começar por delinear esse espaço 
(campo) comum.

Guardando em si a potência de uma possibilidade emancipatória de vivência, o projecto 
de reconversão dos gasómetros de Bethanl Green, pretende precisamente contrariar a 
lógica individualista e utilitária dos modos de construir e habitar que abstrai e consome 
o habitante, acondicionando-o num estado de entorpecimento mental que lhe retira o 
espaço, tempo e vontade que possibilitem uma utilização livre e consciente do espaço 
(e do tempo) – que possa contribuir para um desenvolvimento pessoal que potencie a  
participação individual na construção política que nos define enquanto sociedade.

4  STEVENSON, Robert Louis; “An Apology for Idlers”, in Wired, 2018
5  TÁVORA, Fernando; Da Organização do Espaço, Porto: FAUP Publicações, 2006, p.56
6  COLOMINA, Beatriz; Privacy and Publicity: Architecture and Mass Media, Cambridge: The MIT Press, p.252
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Assim se justifica a introdução de (novos) elementos de assistência ao espaço da habitação, 
como incentivo à apropriação pelo uso. Reconhecendo a necessidade de adaptação às 
novas exigências sociais e espaciais, quanto a necessidade de ruptura com as lógicas 
espaciais convencionais, o desenho da casa conjuga o conceito de habitação mínima - não 
no sentido de contenção da área útil mas como dotação mínima dos serviços e condições 
de habitabilidade que assegurem a dignidade habitacional, libertando a área útil ao 
máximo - com a adaptabilidade funcional/espacial enquanto estratégia de disrupção e 
subversão das estruturas domésticas tradicionais. De certa forma, o projecto incorpora 
a impessoalidade e vagueza do desenho como resposta à liberdade de uso: se, quanto ao 
desenho, a casa concentra apenas os serviços e infra-estruturas basilares, procurando 
desimpedir, tanto quanto possível, o espaço apropriável, a presença de espaços sem 
função designada pretende fomentar o imprevisto, o acontecimento, pelo envolvimento 
que suscitam ao habitante.

É com este intuito que se introduzem os espaços informais de transição - jardins-de-
inverno (e ‘quartos de brincar’) - no (limite entre) interior (e exterior) das habitações, 
tomados como elementos de perturbação da ordem pr(agm)ática e alienante do dia-a-
dia. Para lá do desempenho técnico dos primeiros enquanto mecanismos de amenização 
climatérica, a in-especificidade programática/funcional destes espaços que, num gesto de 
(in)vocação do desenho, desperta a abrangência de usos e significados, actua como apelo 
a uma ocupação mais intensa – em que ao habitar os espaços intersticiais, sem propósito 
ou determinação, viver não se fixe nem esgote na reprodução automática e instintiva 
dos nossos hábitos e costumes. Dispondo de manifesta indeterminação, pela perceptível 
flexibilidade espacial, estes espaços e mecanismos instigam uma personalização própria 
do espaço, estimulando um uso mais intenso e (pro)activo - que poderá variar tanto quanto 
a vontade e imaginação o permitirem: de uma zona social ou de refeições para convívios 
casuais, a um estúdio para o desenvolvimento criativo, a um simples jardim interior. Uma 
resposta arquitectónica que concentra na casa, no desenho dos espaços e programas, os 
mecanismos de assistência à habitabilidade, mas que (se) centra nos espaços informais - 
não informes - como limites da experiência.

Na estação de Bethnal Green procuramos construir a matriz de uma (ideia de) arquitectura 
cuja formalização/materialização se imponha como o enquadramento das acções e 
eventos que potencia, como limite ou circunscrição espacial dos acontecimentos mas, 
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simultaneamente, enquanto abolição desses limites, uma concepção de arquitectura cujo 
espaço se transforma não na reconfiguração dos seus limites, mas na reconfiguração dos 
limites da sua apropriação, do seu uso.

A crença numa abertura da ideia de habitação conduz-nos, portanto, a um maior controlo 
e comedimento do desenho, na medida em que a arquitectura se circunscreve no desenho 
dos espaços e programas elementares para garantir a libertação e liberdade do espaço. 
De certo modo, a vagueza do desenho explorada não como indefinição, mas enquanto 
indeterminação – enquanto espaçamento da liberdade[ 7], desenho dos ‘limites’ do espaço, os 
limites da acção.

Afirmara o excêntrico escritor irlandês Oscar Wilde que “viver é a mais rara coisa no 
mundo", que "a maior parte das pessoas [apenas] existe”[ 8]. Pois que o projecto de habitação 
para os antigos gasómetros de Bethnal Green pretende restituir essa possibilidade pela 
edificação de um espaço onde viver se faça também - e sobretudo - nos espaços intersticiais, 
indefinidos, sem propósito ou dererminação – para além dos seus limites. Retornando, 
em última instância, à habitação a qualidade de p(l)ano de fundo, cenário ou ambiente: 
encenação virtual, anónima. Convidando - passe-se a redundância - o habitante a habitar.

1.2. em defesa da responsabilidade

Empreender a arquitectura como meio de reflexão e actuação no real serve, aqui, o 
propósito de (re)pensar as transformações (sociais e culturais) dos modos de vida, (re)
imaginando os caminhos do possível, possibilidades de ensaio de (novas) formas de - e do 
- habitar. O projecto de reconversão dos gasómetros de Bethnal Green é também - senão 
sobretudo - um ensaio sobre o(s) modo(s) como, cremos, a arquitectura poderá exercer 
uma função política. Desde logo, no modo como, compreendendo os efeitos de poder que 
recaem sobre si, se pretende reequacionar os moldes de trabalho, pela recusa da inércia 
disciplinar colectiva ou pela natureza resistente quer da alternativa de conservação 
patrimonial quer da opção programática – enfim, pela forma como projecto e programa 

7  SILVA, Rodrigo; “Apresentação (Elegia do comum)”, in A República por vir: Arte, Política e Pensamento para o Século XXI, 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, p.20
8  “To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.”
WILDE, Oscar; Only Dull People Are Brilliant at Breakfast, London:Penguin Classics, 2016, .17
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expõem e contrariam (ou procuram fazê-lo) a ambição e padrões unidireccionais do êxtase 
da especulação imobiliária. Mas, sobretudo, conscientes das relações de poder que o(s) 
espaço(s) exerce(m), por outras palavras, das limitações e aspirações da própria disciplina, 
pelo modo como (se) pretende ensaiar a possibilidade de um gesto emancipatório a partir 
de uma revisão dos modos de vida – reequacionando o modo como a disciplina pode, a partir 
dos seus instrumentos - forma e espaço -, reconsiderar (politicamente) os seus ‘limites’.

Se os primeiros estão hoje fundamentalmente associados à dependência dos processos 
de formação e expansão da cidade nos programas (d)e incentivos à iniciativa privada - 
cativos de um contexto económico e político que desvigora (a valência d)as instituições 
públicas fortalecendo a (pre)dominância da privatização -, e portanto de difícil e complexa 
resolução sem uma refundação do sistema, as segundas, de alguma maneira reféns de uma 
dormência política colectiva, evidenciam-se nas tendências determinísticas e utilitaristas 
de uma vida cada vez mais reduzida à programação dos espaços, movimentos e acções. 
Aqui, cremos poder concentrar-se o espaço (no amplo sentido da palavra) de discussão 
(e acção) onde a arquitectura poderá ensaiar um projecto de transformação dentro da sua 
própria autonomia – começando, desde logo, ao nível do espaço privado e singular da 
casa.

Em última instância, trata-se da tentativa de (a)firmação do papel do arquitecto enquanto 
mediador, enquanto agente que procura actuar em prol do (bem) comum. Enquanto 
organizador de espaço(s) na abrangência de sentido que isso implica: um agente activo e 
consciente num jogo de forças entre os interesses público(s) e privado(s) – por oposição a 
uma negligente concepção da arquitectura enquanto neutral prestação de serviços. O que 
não exclui, pelo contrário requer, o tratamento destes problemas no âmbito do sensível 
(do material, do ‘poético’) [E essa consciência procura expressar-se no próprio desenho: 
está expressa na definição das barreiras e limites entre público e privado, expressa na 
oposição entre o espaço privado da habitação e os espaços colectivos de apoio, expressa na 
valorização do espaço (do) lúdico enquanto meio de valorização vivencial pela experiência 
sensorial, expressa na rigorosa mas flexível composição interna que busca a apropriação 
como índice de liberdade[ 9], expressa no desenho dos próprios elementos de controlo 

9  AURELI, Pier Vittorio; “The Difficult Whole”, in Log no.9, 2007, p.48
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climatérico (e atmosférico) que, na sua simplicidade, são (também) os elementos de 
expressão dos edifícios.] 

Neste âmbito, o reconhecimento dos processos sensíveis de formalização como 
simultâneos instrumentos de (incitamento à) acção política - enquanto uma participação 
consciente no espaço (do) comum - poderá conduzir a uma compreensão de um sentido 
(emancipatório) de arquitectura enquanto elemento de enquadramento da vida. 
Terminamos recuperando palavras do arquitecto belga Jan de Vylder - proferidas durante 
uma palestra em Londres -, reconhecendo que se, por vezes, “fazer algo poético pode 
resultar político”, “fazer algo político poderá resultar poético”[ 10].

10 DE VYLDER, Jan; “Architecture on Stage: de Vylder Vinck Taillieu” [conferência], Londres, 2018
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