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0 .  I n t r o d u ç ã o  
  

 "A casa que ainda não temos" é o resultado do que se passou durante o 

último ano lectivo. É uma memória final de inúmeros processos paralelos de 

carácter mais ou menos pessoal que deram origem à presente Prova.  

 Há pouco mais de um ano o tema deste trabalho teria sido outro.  

 Em Novembro de 2000, num dia de Outono, volto a casa embrulhada no 

meu sobretudo, após concluir mais um dos inúmeros cortes do projecto de 

execução do Museu Matisse de Le Cateau-Cambresis. Inesperadamente o telefone 

toca e ouço uma voz portuguesa. Uma prima afastada explica-me rapidamente que 

me responsabiliza pelo projecto de recuperação da sua casa. Não percebi muito 

bem, nem sequer conhecia a dita casa da Travessa do Eirado, pertencente à família 

há mais de seis décadas e só voltaria a Portugal em meados de Março. 

Aparentemente não era urgente e o meu primeiro projecto surgia como uma 

prenda de Natal antecipada.  

 Foi assim que as investigações iniciais para a realização do presente 

trabalho se alteraram bruscamente. A única indicação era estar perante uma casa 

do início do século XX, localizada entre a Praia da Aguda e a Praia da Granja, acima 

da linha de caminho de ferro. Algumas semanas mais tarde comprei, por quarenta 

francos, "L´histoire de l'habitation humaine" de Viollet-Le-Duc, a que se sucedeu 

uma série de sonhos sobre as casas da minha infância. E até finais de Fevereiro, 

não havendo muito tempo para investigar, as minhas leituras e pesquisas 

procuraram esclarecer-me sobre a essência do habitar uma casa. 

 Quando voltei a Portugal o meu objectivo era construir um contraponto 

entre a historiografia da casa do século XX e a evolução de uma casa que durante 

esse período se adaptou progressivamente às mudanças dos modos de habitar. Mas 

o rumo do trabalho altera-se radicalmente quando os donos da casa da Travessa do 

Eirado me explicam que querem uma casa que dure outros cem anos, que seja 

capaz de sobreviver às profundas alterações que se anunciam, e que possa 

satisfazer as necessidades da família durante pelo menos mais algumas gerações. 

Nessa momento pareceu-me que mais importante do que escrever uma breve 

história da casa, era compreender a casa actual e quais as preocupações e 

tendências da arquitectura doméstica contemporânea. 

 O processo seguinte não procurou invalidar a casa do passado, se é que 

existe realmente uma casa passada, e estabeleceu-se como reflexão teórica capaz 

de suportar os meus primeiros passos práticos, reais e concretos. 

 Em Maio, de regresso a França, tive oportunidade de conhecer alguns 

arquitectos que participaram no projecto "Les Maisons du Bonheur" organizado pelo 

Institut Français d'Architecture e de prolongar o meu entusiasmo pela casa do 

futuro  através da exposição Archilab 2001 - "Habiter aujourd'hui" onde os 

diferentes projectos de casas foram agrupados em seis temáticas distintas: 

Individualizar o habitat colectivo; Flexibilidade; Criar a paisagem; Novos estilos de 

vida, hoje e amanhã; Subversão e Forma, processo de criação. Ao mesmo tempo, 

multiplicavam-se as minhas leituras de Perec, Heidegger, Calvino, Viollet-Le-Duc, 

Luca Merlini, Bachelard, Iñaki Ábalos, Jorge Luís Borges, François Bon, Samir 

Makhlouf entre outros que me permitiram olhar a casa para além do campo da 

arquitectura.  
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 Assim, as casas apresentadas ao longo deste trabalho surgiram do 

cruzamento de informações tão dispersas como contraditórias que acompanharam 

a procura simultânea da minha nova casa. 
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0 . 1  O b j e c t o  
 

"A casa que ainda não temos" é um estudo sobre a casa como problema do 

contemporâneo.  

«Não tendo sentido nem a visibilidade, que actualmente só pode ser cínica, nem 

o homem tipo, nem a nostalgia do futuro, nem a idealização da casa como 

representação da cidade, nem a casa como célula de um organismo superior. 

Não tendo sentido toda a mecanização do ar, nem a repressão do subjectivo ou 

o desvio. Não tendo sentido depositar a nossa fé na naturalidade de um lugar que já não 

transmite estabilidade alguma. [...] Não tendo sentido confiar exclusivamente na 

memória, nem esconder o medo da incerteza de um refúgio protector do mundo exterior 

 e do tempo presente» [Ábalos, 2000] não procuramos realizar uma 

historiografia da casa, sendo que pontualmente fazemos referências históricas, mas 

antes estabelecer a relação que existe entre as formas da casa, o modo de as projectar 

e o modo de as viver à luz das mais recentes tendências que reconstituem modos de 

vida e de pensar a casa.  

Numa mistura indeterminada de passado e futuro a casa é apresentada como 

um santuário, um túmulo, uma célula, um apartamento, um quarto, um atelier, um 

veículo, um igloo, uma gruta, uma cabana, um palácio, um mundo virtual, uma peça de 

vestuário, um aeroporto... pois em todos esses lugares, velhos e novos sonhos da casa 

desenvolvem visões críticas do habitar contemporâneo. 

Ao longo do texto a casa é apresentada como um laboratório de ideias. 
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0 . 2  O b j e c t i v o  
 

O objectivo deste trabalho é elaborar uma reflexão sobre a arquitectura da casa 

do início do século XXI, interpretando e organizando um panorama das tendências 

contemporâneas internacionais, para compreender como ideias mais ou menos 

abstractas poderão ter uma tradução simples e evidente num futuro relativamente 

próximo. 
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0 . 3  E s t r u t u r a  d o s  c a p í t u l o s  
 

Este trabalho divide-se em sete partes que apesar da sua independência se 

interrelacionam e influenciam mutuamente, embora não tenham procurado estabelecer-

se através de código único nem segundo um método universal. 

A primeira parte – capítulo 0 – corresponde à presente Introdução na qual 

procuramos expor a história de concepção desta prova, o seu objecto de estudo e os 

seus objectivos, tal como esclarecer o conteúdo de cada capítulo. 

O primeiro capítulo chama-se "Grau zero do habitat" é o título do texto 

apresentado pelo crítico de arquitectura Andreas Ruby no catálogo do Archilab 2001, que 

afirma: «Actualmente, destacar a questão do habitat corresponde a abordar um dos 

temas maiores da arquitectura contemporânea. E, no entanto, é um tema que parece 

quase inexistente, provavelmente porque, no debate actual sobre a arquitectura, é 

sempre coberto por outras preocupações. É como se o problema do habitat não se 

pudesse separar de uma certa conotação de banalidade. [...] Neste sentido, a 

arquitectura situa-se actualmente num grau zero idêntico ao do início da Modernidade. E 

o habitat poderia assim voltar a ser um campo de pesquisa para uma nova 

arquitectura.» [Andreas Ruby, 2001] Procuramos então estabelecer as bases da 

posterior reflexão sobre a casa através de cinco citações literárias de cinco autores que 

abordam a essência do habitar e influenciaram directamente a concepção desta prova 

final.  

O segundo capítulo – "Casas "à la carte" – encara a casa como objecto de 

consumo directamente manipulável por parte do habitante e teve origem num texto do 

poeta Samir Makhlouf onde existem «casas que são propriedade de casais com crianças. 

Cada membro da família, tendo uma palavra a dizer e um desejo de espaço, escreve um 

pedaço da casa. Escrevem frases formais discordantes, deslumbrantes e heterogéneas. 

Apesar dos seus impulsos cacofónicos o resultado é muitas vezes extremamente rico. 

[...] Quando o seu quarto já não os satisfaz, quando querem mudar de horizontes 

conectam na parede uma espécie de electrolise. Então, a matéria dissolve-se. 

Liquidifica-se. É uma matéria reversível. Desta forma, podem, por prazer, no seu espaço 

privado, apagar o espaço e reescrevê-lo.» [Samir Makhlouf, 2000] 

O terceiro capítulo intitula-se "Operações caseiras" e aborda a casa a partir de 

processos de adição, subtracção, multiplicação e divisão. 

Os quarto e quinto capítulos procuram estabelecer um contraponto entre dois 

tipos de mobilidade contemporânea opostos e complementares. 

"A casa nómada", quarto capítulo, procura descobrir os limites da casa dos 

novos nómadas urbanos através de uma decomposição progressiva dos seus espaços 

domésticos concretos. A casa dos emigrantes de entre cidades é uma casa incompleta, 

aberta, fluida, múltipla, anárquica que se faz e desfaz continuamente não sendo 

entendida como habitat provisório mas como alternativa concreta e real aos modos 

tradicionais de habitar, numa espécie de primitivismo suburbano contemporâneo. 

O quinto capítulo chama-se "Viajar sem deixar o conforto da casa" e destaca 

diversas formas de nomadismo que sobreviveram ou se desenvolveram a partir de 

processos contínuos de sedentarismo onde a casa é o palco da rede das relações 

quotidianas que superou os limites físicos tradicionais do espaço doméstico graças às 

novas tecnologias da informação. 
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O sexto e último capítulo procura fazer uma síntese do que pode ou não ser "A 

casa que ainda não temos" a partir da descrição e/ou interpretação de cem "Maisons du 

Bonheur" apresentadas e leiloadas há dois meses no Institut Français d'Architecture. 
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1 .  " G r a u  z e r o  d o  h a b i t a t "  
 [ A n d r e a s  R u b y ,  2 0 0 1 ]  
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O primeiro edifício 

[Viollet-Le-Duc, 1875] 
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1 . 1  A  p r i m e i r a  c a s a  p o r  V i o l l e t - L e - D u c  
 

«Uma dúzia de seres com membros pesados, pele de um amarelo lívido, crânio 

de pêlos raros e pretos que lhes cai sobre os olhos, unhas curvas, estão reunidos, 

apertados uns contra os outros, sob uma árvore frondosa cujos ramos baixos foram 

puxados até ao solo e retidos com a ajuda de montes de lama. O vento sopra 

violentamente e impele a chuva através deste abrigo. Algumas esteiras de junco, peles 

de animais, protegem à justa os membros destes seres que, com a ajuda das unhas, 

rasgam pedaços de animais imediatamente devorados. 

A noite cai e a chuva duplica. Os mais robustos recolhem ramos mortos, ervas 

longas, arrancam fetos e canas e empilham-nos contra o vento; depois, com varas e 

com as mãos, tentam dar à água que invade o refúgio um escoamento, deitando lama 

sobre os ramos amontoados. 

Apesar da violência da tempestade, todos, entrelaçados como um ninho de 

cobras, adormecem, excepto um deles, que fica acordado lançando durante a noite 

gritos plangentes e prolongados para afastar os animais nocivos. Quando o sono o toma, 

ele acorda um dos seus companheiros que o substitui. 

De manhã, o vento acalmou, mas a chuva não deixa de cair a cântaros. O pé da 

árvore está coberto de água. Então cada um procura ramos, juncos, lama para elevar o 

solo. Alguns répteis, expulsos dos seus refúgios, resguardam-se nos montes que 

envolvem o abrigo. São mortos com pauladas, para servirem de alimento à família. 

Não muito longe, Épergos, comovido de compaixão ao ver esta miséria, escolhe 

duas jovens árvores, ligeiramente afastadas entre si. Subindo a uma delas, fá-la flectir 

com o peso do seu corpo, puxa o topo da outra com um pau curvo e, juntando assim os 

ramos das duas árvores, ata o conjunto com juncos. Os seres que acorrem à sua volta 

estão maravilhados. Mas Épergos não compreende que eles fiquem ociosos, e fá-los 

perceber que é preciso procurar outras árvores jovens nas redondezas. Com as suas 

mãos e varas eles desenraízam-nas e arrastam-nas até Épergos. 

Este mostra-lhes, então, como se deve inclinar os troncos em círculo apoiando 

os topos contra as duas primeiras árvores; e depois como preencher os intervalos com 

caniços, ramos, grandes ervas entrelaçadas; e depois como as raízes devem ser 

cobertas de limo e sucessivamente todo o conjunto, deixando uma abertura do lado 

oposto ao vento que trás a chuva. No solo, deveriam espalhar ramos mortos, juncos e 

bater a lama com os pés. 

No final do dia a cabana ficou concluída. Cada família dos Nairriti quer uma 

igual. 

Épergos, coberto de suor e de lama, descansa então perto do seu companheiro 

Doxi. "Porque é que, diz o último, é preciso opor-se deste modo ao que existe? Quererás 

tu, agora, ensinar aos pássaros como  fazer os seus ninhos, aos castores como construir 

cabanas, diferentes das que eles sabem fazer? Porquê modificar assim a obra do 

criador? – Quem sabe! responde Épergos; voltemos aqui dentro de cem mil dias e 

veremos se estes seres esqueceram as minhas instruções para viverem como viviam 

ontem. Se assim for, engano-me ao ocupar-me com os seus problemas; mas se eles 

tiverem tirado partido dos meus conselhos, se nessa altura virmos cabanas mais bem 

feitas do que esta, então estes seres não são animais. – Disparate! replica Doxi; o que 

seriam? – Sei lá!..."»  



 20 



 21 

1 . 2  " A  c a s a  d e  A s t é r i o n "  p o r  J o r g e  L u i s  B o r g e s  

 

«Sei que me acusam de soberba, e talvez de misantropia, e talvez de loucura. 

Tais acusações (que castigarei em devido tempo) são irrisórias. É verdade que não saio 

de casa, mas também é verdade que as suas portas (cujo número é infinito) estão 

abertas dia e noite aos homens e também aos animais. Que entre quem quiser. Não 

encontrará aqui pompas femininas nem o bizarro aparato dos palácios, mas sim a 

quietude e a solidão. Por isso mesmo, encontrará uma casa como não há outra na face 

da terra (mentem os que declaram existir uma parecida no Egipto). Até os meus 

detractores admitem que não há um só móvel na casa. Outra afirmação ridícula é que 

eu, Astérion, seja um prisioneiro. Valerá a pena repetir que não há uma só porta 

fechada, acrescentar que não existe uma só fechadura? Além disso, num entardecer, 

pisei a rua; se voltei antes da noite, foi pelo temor que me infundiram os rostos da 

plebe, rostos descoloridos e iguais, como a mão aberta. 0 sol já se tinha posto, mas o 

desvalido pranto de um menino e as preces rudes do povo disseram que me haviam 

reconhecido. 0 povo orava, fugia, prosternava-se; alguns encarrapitavam-se no 

estilóbata do Templo das Tochas, outros juntavam pedras. Um deles, creio, ocultou-se 

no mar. Não é em vão que uma rainha foi minha mãe; não posso confundir-me com o 

vulgo, ainda que o queira a minha modéstia. 

 0 facto é que sou único. Não me interessa o que um homem possa transmitir a 

outros homens; como filósofo, penso que nada é comunicável pela arte da escrita. As 

enfadonhas e triviais minúcias não encontram espaço no meu espírito, capacitado para o 

grande; jamais retive a diferença entre uma letra e outra. Certa impaciência generosa 

não consentiu que eu aprendesse a ler. Às vezes deploro-o, porque as noites e os dias 

são longos. 

Claro que não me faltam distracções. Tal como o carneiro que vai investir, corro 

pelas galerias de pedra até cair no chão, estonteado. Oculto-me à sombra de uma 

cisterna ou na curva de um corredor e divirto-me como se me procurassem. Há terraços 

donde me deixo cair, até me ensanguentar. A qualquer hora posso fingir que estou a 

dormir, com os olhos fechados e a respiração contida (às vezes durmo realmente, às 

vezes já é outra a cor do dia quando abro os olhos). Mas, de todas as brincadeiras, a 

que prefiro é a do outro Astérion. Finjo que ele vem visitar-me e que eu lhe mostro a 

casa. Com grandes reverências, digo-lhe: «Agora voltamos à encruzilhada anterior» ou 

«Agora desembocamos noutro pátio» ou «Bem dizia eu que te agradaria o pequeno 

canal» ou «Agora vais ver uma cisterna que se encheu de areia» ou «Já vais ver como a 

cave se bifurca». Às vezes engano-me e rimo-nos os dois, amavelmente. 

Não tenho imaginado apenas essas brincadeiras; tenho também meditado sobre 

a casa. Todas as partes da casa existem muitas vezes, qualquer lugar é outro lugar. Não 

há uma cisterna, um pátio, um bebedouro, um portal; são catorze (são infinitos) os 

portais, bebedouros, pátios, cisternas. A casa é do tamanho do mundo; ou melhor, é o 

mundo. Todavia, de tanto andar por pátios com uma cisterna e com poeirentas galerias 

de pedra cinzenta atingi a rua e vi o Templo das Tochas e o mar. Não me apercebi disto 

até uma visão nocturna me revelar que também são catorze (são infinitos) os mares e 

os templos. Tudo existe muitas vezes, catorze vezes, mas duas coisas há no mundo que 

parecem existir uma só vez: em cima, o intricado sol; em baixo, Astérion. Talvez eu 

tenha criado as estrelas, e o Sol, e a enorme casa, mas já não me lembro.» 
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1 . 3  U m  s e r  p r i v i l e g i a d o  p o r  G a s t o n  B a c h e l a r d  

 

 «Para um estudo fenomenológico dos valores de intimidade do espaço 

interior, a casa é, evidentemente, um ser privilegiado; isso, é claro desde que a 

consideremos ao mesmo tempo na sua unidade e na sua complexidade, tentando 

integrar todos os seus valores particulares num valor fundamental. A casa fornecer-

nos-á simultaneamente imagens dispersas e um corpo de imagens. Em ambos os 

casos, provaremos que a imaginação aumenta os valores da realidade. Uma espécie 

de atracção de imagens concentra as imagens em torno da casa. Através das 

lembranças de todas as casas em que encontramos abrigo, além de todas as casas 

que sonhamos habitar, é possível isolar uma essência íntima e concreta que seja 

uma justificação do valor singular de todas as nossas imagens de intimidade 

protegida? Eis o problema central. [...] 
Mas quantos problemas conexos, se quisermos determinar a realidade profunda 

de cada um dos matizes do nosso apego a um lugar predilecto! Para um fenomenólogo, 

o matiz deve ser tomado como um fenómeno psicológico estrutural. O matiz não é uma 

coloração superficial suplementar. Deste modo, é necessário dizer como habitamos o 

nosso espaço vital de acordo com todas as dialécticas da vida, como nos enraizamos dia 

a dia num "canto do mundo". 

 Porque a casa é o nosso canto do mundo. Ela é – como se diz amiúde – o nosso 

primeiro universo. É um verdadeiro cosmos. Um cosmos em toda a acepção do termo.  

 [...] Todo o espaço realmente habitado traz a essência da noção de casa. Veremos, no 

decorrer da nossa obra, como a imaginação trabalha nesse sentido quando o ser encontrou o 

menor abrigo: veremos a imaginação construir "paredes" com sombras impalpáveis, 

reconfortar-se com ilusões de protecção – ou inversamente, tremer atrás de grossos muros, 

duvidar das mais sólidas muralhas. Em suma, na mais interminável das dialécticas, o ser 

abrigado sensibiliza os limites do seu abrigo. Vive a casa em sua realidade e em sua 

virtualidade, através do pensamento e dos sonhos. 

Por conseguinte, todos os abrigos, todos os refúgios, todos os aposentos têm 

valores oníricos consoantes. Já não é na sua positividade que a casa é verdadeiramente 

"vivida", não é somente no momento presente que reconhecemos os seus benefícios. 

Os verdadeiros bem-estar têm um passado. Todo um passado vem viver, pelo sonho, 

numa casa nova. A velha locução: "Levamos para a nova casa os nossos deuses 

domésticos" tem mil variantes. E o devaneio aprofunda-se de tal modo que, para o 

sonhador do lar, um campo imemorial abre-se para além da mais antiga memória. [...] 

 Assim, abordando as imagens da casa, com o cuidado de não romper a 

solidariedade entre a memória e a imaginação, podemos esperar transmitir toda a 

elasticidade psicológica de uma imagem que nos comove em graus de profundidade 

insuspeitos. Pelos poemas, talvez mais do que pelas lembranças, chegamos ao fundo 

poético do espaço da casa. 

Nessas condições, se nos perguntassem qual o benefício mais precioso da casa, 

diríamos: a casa abriga o devaneio, a casa protege o sonhador, a casa permite sonhar 

em paz. Só os pensamentos e as experiências sancionam os valores humanos. Ao 

devaneio pertencem valores que marcam o homem na sua profundidade. 0 devaneio 

tem mesmo um privilégio de auto-valorização. Usufrui directamente do seu ser. Então, 
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os lugares onde se viveu o devaneio reconstituem-se por si mesmos num novo 

devaneio. É exactamente porque as lembranças das antigas moradas são revividas como 

devaneios que as moradas do passado são imperecíveis dentro de nós. 

 O nosso objectivo está agora claro: pretendemos mostrar que a casa é uma das 

maiores forças de integração para os pensamentos, as lembranças e os sonhos do 

homem. Nessa integração, o princípio de ligação é o devaneio. 0 passado, o presente e o 

futuro dão à casa dinamismos diferentes, dinamismos que não raro interferem, às vezes 

opondo-se, às vezes excitando-se mutuamente. Na vida do homem, a casa afasta 

contingências, multiplica os seus conselhos de continuidade. Sem ela, o homem seria 

um ser disperso. Ela mantém o homem através das tempestades do céu e das 

tempestades da vida. É corpo e é alma. É o primeiro mundo do ser humano. [...] A vida 

começa bem,  começa fechada, protegida, agasalhada no regaço da casa.» 



 25 

1 . 4  " A l g u m a s  u t i l i z a ç õ e s  d o  v e r b o  
h a b i t a r "  p o r  G e o r g e s  P e r e c  
 

«Se passo em frente do edifício onde moro, posso dizer "habito aqui", ou, mais 

precisamente, "habito no primeiro andar, ao fundo do pátio"; e se desejo dar um ar mais 

administrativo a esta asserção, posso dizer "habito no fundo do pátio, escada C, porta 

da frente". 

Se estou na minha rua, posso dizer "habito ali no 13" ou "habito no 13" ou 

"habito do outro lado da rua" ou "habito ao lado da pizzaria". 

Se alguém em Paris me pergunta onde moro, posso escolher uma boa dezena 

de respostas. Só poderia dizer "habito na rua Linné" a alguém que eu tivesse a certeza 

que conhecia a rua Linné; a maioria das vezes, seria forçado a tornar precisa a situação 

geográfica da dita rua. Por exemplo: "habito na rua Linné, ao lado da clínica Saint-

Hilaire" (bem conhecida pelos taxistas) ou "habito na rua Linné, é em Jussieu" ou 

"habito na rua Linné, ao lado da Faculdade de Ciências" ou então "habito na rua Linné, 

perto do Jardim das Plantas" ou "habito na rua Linné, não muito longe da mesquita". 

Nas circunstâncias mais excepcionais, poderia mesmo ser obrigado a dizer "habito no 

5º" ou "habito no 5º Arrondissement" ou "habito no Quartier Latin", ou melhor "habito 

na Rive gauche". 

De qualquer lugar em França (sem ser em Paris ou na sua periferia próxima) 

penso que estaria mais seguro ao dizer "habito Paris" ou "habito em Paris" (há uma 

diferença entre os dois modos de o dizer, mas qual?). Poderia também dizer "habito na 

capital" (penso que ainda nunca o fiz), e nada me impede de imaginar que também 

poderia dizer "habito a Cidade das Luzes" ou "habito a cidade que antigamente se 

chamava Lutécia", se bem que isto tenha mais ar de início de romance do que de uma 

indicação de endereço. Ao contrário, corro um grande risco de não me fazer 

compreender se digo assim "habito no lugar de latitude 48º50 norte e longitude 2º20 

este" ou "habito a 890 quilómetros de Berlim, a 2600 de Constantinopla e a 1444 de 

Madrid". 

Se vivesse em Valbonne, poderia dizer "habito na Costa Azul" ou "habito ao lado 

de Antibes". Mas, vivendo realmente em Paris, não posso dizer "habito na região 

parisiense" nem "habito no vale parisiense" nem mesmo "habito no departamento do 

Sena". 

Também não vejo muito bem em que circunstâncias seria pertinente dizer 

"habito no norte do Loire". 

"Habito França" ou "habito em França": poderia ter dado esta informação de 

qualquer ponto situado fora do "Hexágono", mesmo se estivesse, oficialmente, em 

França (por exemplo num Departamento do Ultramar); só a brincar poderia dizer "habito 

no Hexágono"; no entanto, se eu fosse um corso que vive em Nice ou um habitante da 

ilha de Ré que vive em La Rochelle, poderia muito bem dizer "habito no continente". 

"Habito na Europa": este tipo de informação poderia interessar um americano 

que eu encontraria, por exemplo, na Embaixada do Japão em Camberra. "Oh, you live in 

Europe?" repetiria ele, e eu seria sem dúvida obrigado a precisar "I am here only for a 

few (hours, days, weeks, months.)" 

"Habito no planeta Terra". Terei um dia ocasião de dizer isto a alguém? Se for 

um "3º tipo" caído no nosso mundo, ele já o saberá. E se for eu a estar perto de 

Arcturus ou de KX1809B1, será certamente necessário que eu precise "habito o terceiro  
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(aliás, o único habitado) dos planetas principais do sistema solar segundo uma 

ordem crescente das suas distâncias ao sol" ou "habito um dos planetas de uma das 

mais jovens estrelas anãs amarelas situadas na margem de uma galáxia de importância 

medíocre completamente arbitrariamente designada pelo nome Via Láctea". E haveria 

mais ou menos uma hipótese em cem mil milhares de milhões (seja apenas 1020) que 

ele me respondesse: "Ah, a Terra..."» 
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1 . 5  " C o n s t r u i r  H a b i t a r  P e n s a r "  p o r  
M a r t i n  H e i d e g g e r  
 

 «Parece que apenas podemos alcançar a habitação pelo "construir". Este, o 

construir, tem como objectivo a habitação. No entanto, nem todas as construções são 

habitações. Uma ponte, um hall de aeroporto, um estádio ou uma central eléctrica são 

construções, mas não habitações; uma estação de caminho-de-ferro ou uma auto-

estrada, uma barragem, a nave de um mercado encontram-se na mesma situação. No 

entanto, estas construções entram no domínio da nossa habitação: domínio que 

ultrapassa essas construções e que também não se limita à casa. [...] Na verdade, 

perante a crise actual do alojamento, ocupar um é já tranquilizador e agradável; os 

edifícios destinados à habitação fornecem sem dúvida alojamento, actualmente as casas 

podem mesmo ser bem integradas, facilitar a vida prática, ter um preço acessível, estar 

abertas ao ar, à luz e ao Sol: mas terão em si próprias algo que nos garanta que aí tem 

lugar uma habitação? Quanto às outras construções, são de qualquer modo 

determinadas a partir da habitação, pois servem à habitação dos homens. Habitar seria 

assim, em qualquer situação, o objectivo que preside a qualquer construção. Ambos, 

habitar e construir, se encontram na relação do objectivo com o meio utilizado. No 

entanto, enquanto o nosso pensamento não chegar mais longe, compreenderemos 

habitar e construir como duas actividades separadas, o que exprime sem dúvida algo de 

exacto; mas ao mesmo tempo, pelo esquema objectivo-meio, fechamo-nos o acesso a 

relações essenciais. Construir, queremos nós dizer, não é apenas um meio da habitação, 

uma via que a ela conduz, construir é já, em si mesmo, habitar. [...] 

Construir é, no essencial, fazer habitar. Realizar a essência do construir, é 

edificar os lugares através da união dos seus espaços. Só podemos construir quando 

podemos habitar. [...] 

"Construir" e pensar, cada um à sua maneira, são sempre, para a habitação, 

inevitáveis e incontornáveis. Mas, nenhum dos dois é acessível à habitação, enquanto se 

encontrarem separados, tendo de se entender. Poder-se-ão compreender, quando 

ambos, construir e pensar, fizerem parte da habitação, actuando dentro dos seus limites 

e sabendo que tanto um como o outro são fruto de uma longa experiência e de uma 

incessante prática. 

Procuramos pensar no ser da habitação. A etapa seguinte do nosso caminho 

seria: onde se encontra a habitação da nossa época que nos faz meditar? Por todo o 

lado, falamos, e com razão, da crise da habitação. [...] A verdadeira crise da habitação 

remonta a um passado mais longínquo do que as guerras mundiais e as destruições, 

mais longínquo do que o aumento da população terrestre e do que a situação do 

operário industrial. A verdadeira crise da habitação reside no facto que os mortais 

continuam à procura do ser da habitação e que precisam, antes de mais, aprender a 

habitar.» 
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2 .  A  c a s a  “ à  l a  c a r t e ”   
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2 . 0  I n t r o d u ç ã o  
 

 «A casa catálogo [contemporânea, investe em] alternativas ao cliché do prefabricado. 

A interacção entre as actuais procuras – diversificadas – do indivíduo contemporâneo e as 

estratégicas necessidades actuais da produção industrial permitem estabelecer novas 

alternativas ao tema do "artigo residencial." A ideia do modelo universal (tipo) para uma 

família standard deixou espaço ao desenvolvimento de linhas de produtos concebidos para 

sectores estratégicos da população: segmentos claros – e nem sempre massivos – de 

mercado. Produtos capazes de competir num mercado, marcado até agora pela rotina, e que 

como assinalava o próprio Adolf Stiller: "Apesar do potente marketing e das campanhas de 

informação da indústria, não conseguiram, de facto, mais do que um modesto êxito." 

Produtos, pois, com serviços e prestações mais eficazes que se afastaram dos tradicionais 

"custos reduzidos" habitualmente oferecidos por um mercado da construção prefabricada 

tradicional ou pela restrita precisão – exacta e distante por excepção – dos "desenhos de 

autor" que marcaram a outra linha de investigação histórica (desde Gropius a Eames, desde 

Neutra a Starck). 

 "Produtos de catálogo" novos e, simultaneamente, "personalizáveis" – "casas para 

levar para sua casa" – em cumplicidade com uma certa procura do mercado orientada para o 

objecto, e inclusive para a "bricolage" de qualidade (cabe observar a crescente importância 

das grandes superfícies – Ikea, Aki, Habitat – destinadas na Europa ao sector), mas também 

sensível ao produto em série aparentemente "subjectivado" (de que seriam um bom exemplo 

os relógios Swatch ou os automóveis Smart ou Twingo). [...] 

 Esta procura corresponde às necessidades de um amplo espectro da classe média, 

maioritariamente jovem e com meios económicos incipientes, receptivo a outro tipo de 

produtos afastados dos padrões Kitsch oferecidos pelas empresas habituais do sector, 

elementares, pouco imaginativos e nem sempre suficientemente económicos ao reproduzirem 

sistemas devedores de arquétipos gagos.» [Manuel Gausa, 1999] 

Não se procura universalizar a estandardização dos espaços domésticos, nem 

combater os métodos artesanais de construção, mas antes dotar a casa prefabricada de novas 

sensibilidades que investem na singularidade, na qualidade dos espaços e na sua capacidade 

de adaptação futura. 

Os exemplos e tendências que formam este capítulo têm essencialmente um carácter 

experimental. São construções simples que favorecem a diversidade e a subjectividade dos 

espaços da casa e dos modos de habitar, adaptando-se a cenários heterogéneos através de 

sistemas de produção personalizáveis, individualizando processos colectivos. 

A casa "à la carte" procura aplicar o conceito "Wilde Wonen" da arquitecta holandesa 

Carel Weeber que ambiciona conceder aos habitantes a liberdade de escolha no desenho e na 

construção da sua própria casa. A casa tenderia a ser um produto cada vez mais manipulável 

por parte do habitante ao qual seria dada a oportunidade de intervir mais activamente na 

concepção da aparência externa e interna da sua casa. O mercado dos componentes da casa 

"à la carte" seria então principalmente manipulado pelos compradores e os vendedores 

empenhar-se-iam em agradar realmente aos clientes para que estes pudessem expressar a 

sua individualidade e personalidade. Os catálogos de casas tenderiam a ser catálogos de 

elementos para a casa, bens recicláveis com um curto prazo de vida ou com capacidade para 

infinitas adaptações, o que permitiria experimentar consecutivamente novos modelos de casa, 

como fazemos com as roupas e os automóveis. 
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2 . 1  D o  i t  y o u r s e l f  
 

Quando é que podemos dizer que uma casa está concluída? A casa pode ser 

considerada um objecto inalterável? No espírito do habitante, a casa de sonho, não é 

unicamente composta de espaços onde podemos residir, é um suporte das memórias 

que coleccionamos, um lugar de acontecimentos ou simplesmente um lugar, o que 

pressupõe uma presença habitada, uma vida. Há uma vida em constante evolução que 

invade os espaços privados após a conclusão da sua construção.  

 «O sentido de um edifício encontra-se na relação com os seus habitantes, e não 

no edifício em si mesmo. O sentido de um texto encontra-se no contacto com os seus 

leitores, e não na série de ideias e histórias que conta. 

 Os arquitectos tendem cada vez mais a repensar o lugar dos habitantes da casa 

e a considerar que estes têm direito a participar na elaboração das suas casas porque os 

lugares que nos envolvem, que nos mantêm – e simultaneamente nos alimentam e nos 

devoram – são mais complexos, mais vivos e memoráveis, que todas as ideais dos 

construtores que os pretendem reproduzir de uma forma unilateral, […] porque 

reduzindo a riqueza natural das vivências à simplicidade das ideias, estas mutilam-se, 

eliminando a sua parte mais fascinante: a sua vitalidade. [...] O habitante faz o lugar. 

[...] Os construtores desaparecem alguns meses depois. Construir é apenas transitório. 

 A participação dos habitantes é por isso essencial pois a verdadeira crise da 

habitação reside no mundo da apropriação dos espaços. Os lugares precisam de pessoas 

decididas a aprender a habitar com lógica, a participar com intensidade e continuidade 

no seio da sua casa. [...] As experiências emotivas dos habitantes constroem os lugares. 

O edifício desaparece e resta apenas o facto de ali ter estado.» [Jesus Rábago, 2000] 

 A autoconstrução, que deixa de lado arquitectos e construtores, tem dado lugar 

a inúmeras maravilhas arquitectónicas através do mundo; das aldeias de terra no 

deserto aos igloos do Pólo Norte, todas essas construções se apoiam numa cultura 

transmitida de geração em geração. Hoje em dia, no nosso mundo dito civilizado, a 

vontade de elaborar e construir a sua própria casa criou uma cultura construtiva paralela 

à dos arquitectos. No seu livro "Beauduc", Jean-Louis Champsaur e Jean-Louis Parisis 

apaixonam-se por uma aldeia de Camargue, no sul de França, constituída por caravanas 

e cabanas, feitas de tudo e de nada, onde uma arquitectura extraordinária nasce de 

"Beauduc" 

[Champsaur e Parisis, 1996] 
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pessoas e materiais ordinários. Os levantamentos que os dois arquitectos apresentam da 

situação existente demonstram uma bela lógica de posicionamento aliada a uma 

harmoniosa complexidade. 

 A ingenuidade de alguns habitantes pode igualmente dar lugar a realizações de 

grande valor. Facteur Cheval erigiu o seu "Palácio Ideal" numa aldeia perdida de 

Ardéche coleccionando durante muitos anos da sua vida pedras e conchas que utilizou 

depois num duro labor solitário. Qual seria o seu objectivo? Dar um sentido à sua vida, 

criar uma obra de arte, uma última morada, para se libertar da sua obsessão pela morte 

e perpetuar uma imagem de si mesmo? «O "Palácio Ideal" tomou a forma de um espaço 

existencial pondo fim à separação entre real e imaginário. "O sonho torna-se realidade" 

através de uma poesia singular: construir um monumento inabitável "sublimemente 

inútil", mas essencial, de uma grandiosidade gémea da do seu autor, lugar de um 

deleite labiríntico e de uma vontade extrema de habitar.» [Claude e Clovis Prévost, 

1981] O resultado é feito de grutas, de labirintos, de pequenos recantos e de uma 

reinterpretação de motivos que evocam a religiosidade indiana ou egípcia a partir da 

pulsão criativa do velho carteiro francês cuja tendência natural para a espontaneidade e 

para a improvisação deu origem ao seu palácio de sonho. 

 

 Se falamos da autoconstrução quotidiana, mais vulgar, a que permite construir 

e conceber a sua própria casa sem fazer apelo a profissionais da construção, os 

resultados são variados em qualidade. Esta necessidade de intervir no seu próprio 

espaço habitável é tão legítima como comum. Por isso, apenas um número reduzido de 

casas projectadas por arquitectos consegue manter a sua integridade formal inicial. Um 

olhar sobre a produção arquitectónica do século XX deixa perceber uma 

incompatibilidade da arquitectura para satisfazer os seus habitantes ou a [in]capacidade 

da arquitectura para aceitar as transformações realizadas pelos mesmos.  

 Actualmente, os "Quartiers modernes Frugés" realizados em 1925 em Pessac, 

Bordéus, por Le Corbusier e Pierre Jeanneret são irreconhecíveis. Os atributos modernos 

tal como as cores que caracterizavam este loteamento não sobreviveram a duas ou três 

gerações que aí habitaram. Agora, um telhado de duas águas cobre uma cobertura 

plana, duas janelas verticais substituem algumas das janelas horizontais, revestimentos 

de pedra falsa ornamentam os pilares de betão. Quem será o "culpado"? O habitante 

pela sua falta de cultura arquitectónica, o arquitecto pelo seu excesso de radicalidade ou 

"Palais Ideal" 

Facteur Cheval, 1879/97 

[Prévost, 1981] 
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um programa inadequado? A questão não obterá resposta, mas despertará reacções em 

inúmeros arquitectos actuais, como Pierre Huyghe e François Roche que em vez de 

combaterem a "fatalidade" da apropriação a integram na sua reflexão sobre a casa. A 

sua "Nota de intenção" é uma tentativa de fazer aceitar o período de construção e a sua 

lenta evolução como parte integrante do sonho de habitar. Argumentando que as 

melhores casas são as que fazemos nós mesmos durante o tempo necessário, estes dois 

arquitectos desenvolvem a ideia de um processo que autoriza a hesitação e a ausência 

de planificação. As paisagens de casas em construção interrompida, à espera de 

melhores dias ou de mais meios financeiros, fazem parte da nossa envolvente e 

integram melhor que outras as mutações e alterações dos desejos dos habitantes. A 

viagem iniciada conduz a um destino incerto.  

Em vez de procurarem controlar a edificação intuitiva dos habitantes muitos 

arquitectos contemporâneos adoptam uma posição de observação estimulando 

processos de autoconstrução, onde a casa se constrói sem arquitectos mas com o 

instinto e o tempo de reflexão próprio da essência do habitar de que nos fala Heidegger. 

«Depois da pesquisa vem a surpresa, a descoberta da resposta apropriada. O 

encontro com um lugar parecido connosco; a satisfação. [...] Tornamo-nos habitante, 

alguém implicado para além da simples ocupação do espaço; assim tornamo-nos 

construtores implícitos, implicados, co-responsáveis.» [Jesus Rábago, 2000] 

 

 

 
 
 

Do it yourself 

[Colors nº 27, 1998] 
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2 . 2  A  m a l e t a  S t a r c k  
 

 A maleta Starck é talvez a tentativa mais radical da venda de casas por catálogo 

e estímulo simultâneo à participação dos habitantes na construção da sua própria casa.   

 A publicidade "La maison de Starck est chez 3 SUISSES." reza assim: 

 

 «Do caderno de bordo da casa de Starck ao seu, a maleta Starck conta-lhe as 

primeiras páginas de uma história a escrever ao seu gosto. 

1. Philippe Starck fala-lhe da sua própria casa. Um vídeo apaixonante que lhe 

revelará como nasce uma grande ideia. 

2. Reprodução de desenhos, de colagens, muitas confidências sobre a casa... o 

caderno de notas de Philippe Starck convida-o para uma viagem extraordinária pelo 

mundo do talento e da invenção. 

3. Virgem e pronto a ser escrito por si, o caderno de notas da sua casa será 

tudo de uma só vez, a memória das suas opções, a recordação das suas hesitações e 

uma história de felicidade. 

4. A tradição diz que em sinal de prosperidade e de felicidade, uma bandeira 

seja colocada no cimo do telhado quando este estiver pronto. 

5. Quantos pregos terá de martelar antes de entrar na sua casa? 

Este martelo de carpinteiro lembra-lhe que as ideias mais belas precisam da mão do 

homem para viver e durar. 

6. O dossier de obra. O instrumento indispensável, verdadeiro álbum onde 

poderá juntar todos os documentos necessários para a realização da sua casa. 

Os desenhos, arrumados no dossier, dão-lhe a base essencial e indispensável a partir da 

qual um profissional da construção poderá estabelecer os seus próprios desenhos 

definitivos. 

 

MANUAL DE INSTRUÇÕES A LER IMPERATIVAMENTE 

 

A maleta Starck é o primeiro passo para realizar o vosso sonho de uma casa 

bem sua, que se parece consigo. A receita é simples. Para a concretizar plenamente, 

respeite escrupulosamente todas as etapas: 

• Receba a ideia original de Philippe Starck e faça-a adaptar à sua imagem. Para isso, 

contrate profissionais da construção, habilitados a concretizar o seu projecto. 

• As obrigações administrativas são numerosas e indispensáveis. Também neste caso, 

deve pedir ajuda a profissionais competentes. 

• E antes de tudo, leia cuidadosamente os conselhos que se seguem. 

• Receberá um dossier de desenhos de concepção tipo que descrevem o projecto, não 

estando este adaptado nem a um cliente particular, nem a um terreno determinado. 

• Para uma boa realização da sua casa, deve pedir ajuda a um profissional da 

construção: 

- que adaptará e pormenorizará os desenhos que recebeu (desenhos de concepção e 

não de construção) em função dos seus critérios familiares e de vida. 

- que estabelecerá, entre outros, a planta de implantação e os desenhos de execução. 

- que terá em conta, para a concretização, as condições particulares e específicas, 

nomeadamente no que diz respeito ao terreno, à natureza do solo, à inclinação, à 

inserção harmoniosa no terreno, às regras de urbanismo... 
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• Naturalmente que é indispensável e prioritário tomar todas as diligências legais 

obrigatórias.  

• Cabe-lhe a si verificar a conformidade da realização da sua casa aos olhos das 

diferentes regulamentações susceptíveis de serem aplicadas tanto a nível local como 

nacional e convidamo-lo a aproximar-se do seu presidente da câmara. Poderá consultar 

o Conselho Departamental de Urbanismo e do Ambiente para a inserção harmoniosa do 

edifício no terreno a fim de respeitar o ambiente. 

• Antes de todo e qualquer início das obras deverá obter uma licença de construção. 

Peça ao profissional que escolheu para o ajudar nas diligências administrativas. Não 

Página da publicidade da "Maison 

Starck" no catálogo 3 Suisses 

[Starck, 1999] 
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estabeleça compromissos antes da obtenção total da licença de construção. Deve 

contactar o seu segurador que elaborará consigo os contratos específicos necessários. 

• Logo que tenha determinado, com um profissional da construção, a lógica de 

construção, será conveniente só estabelecer contactos com empresas qualificadas e 

asseguradas. 

• Os desenhos da casa de Starck, que pode personalizar, foram realizados por P. 

Bouchain, L. Julienne e J. M. Maudon, arquitectos, 16 rue Rambuteau 75003 Paris. 

• Plantas, cortes e alçados definem a volumetria da casa, o seu aspecto e a repartição 

das aberturas, plantas de distribuição e de organização interior, estão todos desenhados 

à escala 1:50 e conformes à única legislação nacional francesa aplicável no 1º trimestre 

de 1994, excluindo todas as condições de regulamentação local. A compra destes 

desenhos dá-lhe autorização para uma única realização. 

 

3 SUISSES decidiu apresentar-lhe a casa com uma área habitável de 138 m2 

com uma cobertura de zinco e alpendre exterior com uma área de 150 m2. Nesta 

versão, a construção pode ser avaliada a partir de 1.150.000 FF. 

Se a preferir sem alpendre, com uma área habitável de 138 m2, a casa pode ser 

avaliada a partir de 850.000 FF. 

Seja qual for a sua escolha, a maleta Starck contém os desenhos, com ou sem alpendre. 

Os preços indicativos, preços na região parisiense no 1º trimestre de 1994, podem 

variar em função dos materiais escolhidos ou exigidos pelas regulamentações locais, das 

empresas escolhidas e do terreno... Estes preços não incluem o preço do terreno, a sua 

preparação, o seu condicionamento, as diversas despesas específicas (estudos, 

elaboração do programa, seguros...) tal como o preço de aquisição da maleta que irá 

receber. 

 

A maleta Starck contém: 

- Os desenhos gerais à escala 1:50 com ou sem alpendre (rés-do-chão, primeiro andar, 

cobertura, dois cortes, quatro fachadas). 

- Os desenhos específicos à escala 1:50 com ou sem alpendre, a implantação da 

carpintaria do pavimento, os princípios de carpintaria (vigas, travamento, isolantes do 

soalho e sobrado, a carpintaria do telhado, as marcenarias exteriores (janelas das 

quatro fachadas) e os esquemas de princípio para a electricidade, o aquecimento e 

canalizações. 

- Um dossier de obra – Um vídeo – O caderno de notas da casa de Starck – Um caderno 

de notas virgem – Um martelo – Uma bandeira. 

 

A maleta Starck: 791.1600... 4900FF 

A minha maleta Starck amanhã em minha casa:  +299FF 

Esta oferta não pode beneficiar de nenhuma redução. 

Se não escolheu o nosso serviço 24H, receberá a sua maleta Starck uma dezena 

de dias após o registo da sua encomenda, no limite dos stocks disponíveis.»  

[in Starck, 1999] 
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2 . 3  U m a  c a s a  a c a b a d a  
 

Algumas pessoas ainda fazem a sua própria roupa, outras não perderam o 

hábito de consultar uma costureira, mas a grande maioria rendeu-se às vantagens do 

pronto-a-vestir. Ao contrário do vestuário, ou do automóvel, a casa nunca foi entendida 

pelo habitante como um objecto integral de consumo. A indústria da construção 

prefabricada também não soube até hoje conquistar uma posição significativa no 

mercado. Os catálogos de casas apresentam uma arquitectura anónima, fria, sem 

grandes atributos estéticos e de qualidade geralmente inferior à construção artesanal. 

«Os catálogos de casas substituem a produção feita por medida. Consequentemente, a 

arquitectura como disciplina modifica-se radicalmente. As unidades de casas 

estandardizadas – tal como as conhecemos pelos catálogos recentes – desenham-se 

normalmente para um gosto consumista, geral e popular. Tendo em conta os avanços 

técnicos da indústria da casa prefabricada nos últimos anos, o desenho tipo como tal, a 

necessidade de uniformidade e repetição, já não é uma restrição crítica em relação à 

viabilidade da casa leve – uma qualidade ainda amplamente afastada da atenção dos 

arquitectos. Muitos de nós continuamos a sentir alguma nostalgia por uma identidade 

pessoal pelo que vemos como real, especial, único, honesto, inusual ou diferente. 

Conseguir esta qualidade na tecnologia da casa acabada e prefabricada poderia ser um 

novo desafio para os arquitectos.» [Kortteknie e Stuhlmocher, 2000] 

 Na verdade, apesar dos arquitectos terem feitos uma espécie de greve à 

produção em série de casas individuais, após fracassos sucessivos de conciliação com a 

produção industrial, as casas por catálogo não desapareceram. Pelo contrário, diferentes 

empresas continuaram a produzir e vender diferentes modelos de casas prefabricadas 

alheias à intervenção dos arquitectos. No que diz respeito à produção arquitectónica, a 

casa por catálogo mantém até hoje o seu carácter experimental, sendo que as pesquisas 

actuais procuram conceber um habitat que não renuncie à qualidade e a uma certa 

expressão formal contemporânea. 

Em 1997, quando a associação francesa Périphériques lançou um apelo a 

diversos arquitectos e paisagistas europeus para conceberem uma casa individual com 

cerca de cem metros quadrados, de tipologia T2 extensível a T4 cujo custo global não 

excedesse os 499.900 FF TTC (15 milhões de escudos), incluindo honorários dos 

arquitectos, o panorama da casa completa a baixos custos alterou-se profundamente. 

Embora não fosse essencial a concepção de casas prefabricadas, o resultado foi 

extremamente enriquecedor e teve uma dupla significação, por um lado estimular os 

arquitectos a conceber pequenas casa individuais a custos controlados, por outro 

demonstrar aos potenciais clientes que uma casa a baixo preço não implica 

necessariamente a ausência de arquitectos no processo de concepção.  

Numa atitude semelhante os novos produtos de massa da empresa ALLKAUF 

são totalmente novos. O seu programa "Newstandard" tem como objectivo tornar a 

produção de casas de arquitecto acessível a qualquer pessoa. Allkauf, especializada na 

venda de casas acabadas há mais de dez anos, pediu a vários arquitectos de renome - 

Max Dudler, Kollhoff, Diener e Diener, Timmermann, David Chipperfield, Richard Meier, 

Norman Foster et Francis Soler, entre outros - que concebessem casas unifamiliares no 

principio de construção em caixão normalizado capazes de responder à procura do 

mercado e às exigências económicas pretendidas. 
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Todos os arquitectos trabalham sem honorários e participam à comissão, estimulados 

pelo efeito multiplicador e pela oportunidade de criar a sua casa de sonho. Os 

consumidores julgarão as diversas propostas pela aquisição de um ou outro modelo. 

 O nome 'TWOgether ', atribuído ao projecto de Diener e Diener, faz referência a 

dois volumes instalados em conjunto capazes de criar uma casa bastante flexível e 

adaptável às necessidades de casa habitante ou família. A repartição interior dos dois 

volumes justapostos possibilita a criação de um só espaço amplo ou a sua subdivisão em 

dois ou mais espaços distintos. Ao escolherem a compartimentação os habitantes 

também seleccionam os componentes técnicos e os acabamentos dos materiais a 

incorporar na casa que será entregue no local de implantação e instalada em poucos 

dias. 

 A solução apresentada por Francis Soller é uma caixa transparente, de vidro 

serigrafado, totalmente prefabricada que reproduz a volumetria convencional da casa 

arquétipo com telhado de duas águas. No interior o espaço é totalmente livre. Não 

existindo paredes divisórias os habitantes dividem o espaço através do mobiliário 

disponível no catálogo. 
Mas se a empresa ALLKAUF tem procurado transformar a concepção 

arquitectónica acessível a qualquer pessoa, o preço das suas casas "Newstandard", tal 

como a casa da maleta de Starck, não inclui os valores correspondentes à compra do 

terreno, à realização das fundações, nem à obtenção das licenças de construção. Por 

isso, a oferta de "arquitectura topo de gama a baixo preço" não poderá conquistar 

facilmente os compradores da classe média com desejos estéticos e arquitectónicos 

elevados. 

"Casa por catálogo" 

Francis Soler, 1995 

[Salazar e Gausa, 1999] 

 

"TWOgether" 

Diener e Diener, 1995 

[L'architecture d'aujourd'hui nº 320, 

1999] 
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«Na última página dos jornais populares, encontramos anúncios para 

aumentarmos nós próprios a nossa sala ou para kits de garagens prefabricadas. 

Sejamos realistas: não podemos continuar a fechar os olhos a este facto tão simples: 

cada indivíduo duma comunidade possui instintos criativos latentes, que o nosso papel, 

no futuro, consistirá sem dúvida a orientar para uma forma tangível e aceitável. O 

abismo actual entre as pessoas, a comunidade e o designer, poderá sem dúvida ser 

preenchido através de um Kit do faz-tudo, feito de elementos combináveis entre si. [...] 

Mesmo se, numa sociedade orientada para o consumo, as qualidades inerentes à 

produção em série são as da repetição e da estandardização, as peças podem-se 

combinar entre si de acordo com as necessidades e preferências do indivíduo, 

mantendo-se rentáveis, em relação ao carácter mundial do mercado. [...] 

 A música pop deve o seu sucesso à capacidade de seguir a evolução rápida dos 

gostos dos seus consumidores, e mesmo assim transformou-se numa grande indústria.» 

[Warren Chalk, "L’architecture comme produit de consomation" in Guiheux, 1994] 

Actualmente a proposta avançada por Warren Chalk durante os anos sessenta 

continua a ser pertinente. Tanto as "casas AH" de Iñaki Ábalos e Juan Herreros como a 

"M’House" do grupo Actar se apresentam na forma de «Kit faz-tudo, feito de elementos 

combináveis entre si» sendo protótipos industriais concebidos para associações de 

empresários que procuram encontrar e comercializar um novo produto de consumo 

capaz de oferecer algo diferente em relação à habitação tradicional e de se adaptar a um 

público variado. Ambos os projectos organizam uma série de unidades ligeiras 

prefabricadas que se associam a núcleos de serviços predefinidos, prestando-se o 

conjunto a múltiplas combinações possíveis. A composição das plantas e dos alçados da 

casa é feita a partir de módulos que se adaptam aos desejos dos clientes num número 

ilimitado de soluções espaciais a partir da variação de um número limitado de espaços 

tipo. Cada casa é realizada com os seus componentes, equipamentos, acabamentos, 

tamanho e cores escolhidos num catálogo de peças independentes. Como num puzzle de 

elementos os módulos base permitem que os compradores escolham a localização e 

tamanho das janelas, a forma da cobertura, os materiais de revestimento e uma 

qualquer localização geográfica. 

“Casas AH” 

Abalos e Herreros, 1994/96 

[Salazar e Gausa, 1999] 
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O grande nível de indeterminação e de sistematização obtido pela redução das 

variáveis e dos métodos construtivos permite uma utilização versátil de todos os 

componentes do catálogo. 

A casa é fabricada a partir dos elementos seleccionados num menu e entregue 

aos futuros habitantes na forma de uma casa acabada. 

 
 

"M'House" 

Actar Arquitectura, 1998/99 

[Salazar e Gausa, 1999] 
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2 . 4  C a s a s  a  m e t r o  
 

Na realização de uma casa, a ideia de quantidade refere-se normalmente ao 

cálculo dos materiais, dos custos e dos valores definidos nos regulamentos, sendo uma 

componente desprezada em relação à proporção e à qualidade dos espaços domésticos. 

Numa atitude oposta, o projecto "Paraloop" apresentado pelo grupo Actar, explora a 

noção de quantidade num jogo de construção à escala real e utiliza-a como instrumento 

de elaboração da casa. Tal como compramos tecido a metro, entretela a metro, tripas a 

metro, cerveja a metro, e mesmo livros a metro, porque não comprar uma casa a 

metro?  

Assim se apresenta a proposta do grupo barcelonês. O sistema de concepção é 

extremamente simples, quase infantil, e rejeita qualquer ideia de tipologia. Sobre uma 

fita imaginária são materializados, um após outro, os desejos e necessidades do cliente: 

cinco metros para estacionar o carro, um metro para arrumar ferramentas, três metros 

para cozinhar, dois metros para comer e outros três para dormir, um metro para receber 

mensagens e seis para ler e escrever, quatro metros para cuidar do corpo e cinco 

metros de descanso acompanhados de dois metros e meio para apanhar sol... A fita 

dobra-se e enrola-se de diferentes modos, mais ou menos desenvolvidos, para criar os 

diferentes espaços.  

Por outro lado, cada uma das funções é perfeitamente identificada pelos 

materiais que a acompanham: relva sintética para fazer desporto, asfalto para o lugar 

de estacionamento, materiais plásticos para a casa de banho e cozinha, etc., como 

numa sequência de paisagens variadas. «A construção exprime-se assim como vector de 

hibridação das novas associações, o interior e exterior, a pele e a estrutura, o lugar e o 

acontecimento, enquanto a arquitectura se oferece como uma geografia artificial, entre 

a natureza e a cidade. Para ser verdadeiramente "habitável", ela torna-se poética e "a-

típica" (anti-típica), como a imagem desta superfície envolvendo a multiplicidade do 

programa, evocando novas práticas e sensibilidades às mutações culturais actuais.»  

[B. G. in Archilab 2001] 

O processo de concepção desta casa "à la carte" não procura exprimir uma vida 

ideal ou uma casa ideal, mas antes construir a casa através da descrição gráfica da vida 

de cada pessoa. O dispositivo "Paraloop" «não reenvia a uma essência, mas antes a uma 

função operatória, a um traço. Ele não deixa de fazer dobras. E não inventa a coisa, [a 

casa]. [...] Mas curva e recurva as dobras, estende-as até ao infinito, dobra sobre 

"Paraloop" 

Actar Arquitectura, 2000 

[Archilab 2001] 
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dobra, dobra após dobra. [...] Sempre uma dobra dentro de outra dobra, como uma 

caverna dentro da caverna. [...] Dobrar e desdobrar não significa simplesmente 

estender-distender, contrair-dilatar, mas embrulhar-desembrulhar, involuir-evoluir. O 

organismo define-se pela sua capacidade de dobrar as suas próprias partes 

infinitamente, e das desdobrar.» [Deleuze e Guattari, 1988]  

A vida doméstica é entendida como uma envolvente geométrica que privilegia o 

programa em relação à forma. A casa constitui-se como um labirinto, um percurso 

ascendente e descendente, de comunicação entre os diferentes andares. A sua superfície 

lisa e metálica dobra-se a partir de um gesto simples e evidente de dobra sobre dobra 

que simultaneamente dá origem à armadura estrutural e ao envelope. 

Não existindo nem formas nem funções predefinidas, estabelece-se uma nova 

relação entre arquitecto e cliente. A arquitectura apaga-se para que o habitante 

construa uma relação íntima com a sua envolvente, segundo uma estratégia de 

apropriação de um espaço bidimensional. Resultante de um inquérito minucioso, a fita 

final traduz a personalidade de cada cliente. O arquitecto não reinventa a casa, mas 

define-a de um traço. «Já não se trata de combinar módulos, mas antes de definir 

directamente diferentes "unidades de satisfação" e de avaliar a "quantidade" desejada 

para cada uma delas. Denunciando a metodologia tipológica da arquitectura da 

habitação, o grupo Actar questiona igualmente as utilizações tradicionais ao sensibilizar 

a arquitectura para os símbolos e expressões da nossa época, mais próximos do 

divertimento e do bem-estar personalizado.» [B. G. in Archilab 2001] 

Num registo similar, os cinco arquitectos vienenses de AWG-AllesWindGut criam 

módulos de habitação inspirados na tecnologia automóvel e na ficção científica, reagindo 

aos espaços standard e aos paralelepípedos habituais, que procuram criar um novo 

modo de vida experimental. Os diferentes módulos, adaptáveis entre si, apresentam-se 

como rodas gigantes habitáveis onde paredes, pavimentos e tectos se fundem numa 

única unidade. As funções não são atribuídas por divisões mas sim distribuídas ao longo 

de uma faixa fechada rotativa. Assim, em função do seu posicionamento, o "turnOn" 

pode ser uma banheira, uma cozinha, uma cama, uma mesa, um sofá... A quantidade 

de espaço reservado para cada situação é variável. Um catálogo exaustivo de módulos 

diferentes deveria oferece uma variedade susceptível de satisfazer as personalidades 

mais exigentes: «o catálogo AllesWirdGut [...] inspira-se nos catálogos de automóveis: 

no início apresenta alguns belos esquiços, depois expõe algumas informações técnicas e 

mostra diferentes tipos de módulos; oferece um número infinito de anéis diferentes, que 

podem ser combinados entre si segundo uma infinidade de possibilidades. O catálogo 

1 2 

3 4 

5 

8 

7 
6 

 1 – Parque de estacionamento 

2 – Espaço social 

3 – Cuidados do corpo 

4 – Sala de banho 

5 – Espaço íntimo 

6 – Observatório de paisagem 

7 – Desporto ao ar livre 

8 - Escritório 
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contém ainda amostras de cores e de texturas, tal como um impresso de encomenda.» 

[awg- AllesWirdGut in Archilab 2001] O habitante compõe a sua própria habitação com 

as funções e dimensões que deseja a partir dos módulos previamente apresentados no 

catálogo: Massage me, Perfect Relax, Happychild, Tetris-Setup, Bubble, Feng-shui, 

Bauhaus, French Café, Contradiction, Tri-pot, P.Cook, Maximum, E.Munch, Slab/Wall?, 

Hamster, Hygienic, Work<>Sleep e Eat&Sleep [ordem da esquerda para a direita e de 

cima para baixo] ou encomenda outros módulos feitos à sua medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"turnOn – urban. sushi"  

awg_AllesWirdGut, 2000 

[Archilab 2001] 
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2 . 5  " A  f i l o s o f i a  d o  c l i p - o n "  
 

«Um electrodoméstico, um computador, um telefone portátil, o automóvel, a 

televisão, os interruptores da electricidade e a luz que nos oferecem, todos estes 

aparatos e muitos mais fazem parte da implementação tecnológica da nossa vida 

quotidiana e, consequentemente, também das nossas casas como envolventes do nosso 

dia-a-dia. Uma grande parte da nossa noção de lar depende deles. A nossa sensação de 

conforto depende em grande parte da nossa dependência em relação às máquinas que 

nos facilitam a actividades domésticas, que nos possibilitam levar uma vida mais 

relaxada e cómoda.» [Jaime Salazar, 1999]  

As necessidades de assistência técnica adquiriram uma enorme importância em 

relação a outros aspectos funcionais da casa. O conceito de clip-on, apresentado por 

Reyner Banham em 1961, fala-nos de estruturas técnicas anexadas a espaços cuja 

função não se encontra totalmente definida. O núcleo funcional constituiria o único 

elemento fixo da casa, «um pequeno "pacote" concentrado de mecânica [que] 

transforma uma estrutura indiferenciada numa coisa com uma função e uma finalidade. 

Mas o objecto indiferenciado também poderia ser um copo de papel cheio de café preto; 

neste caso, o clip-on seria constituído pelos pacotes de açúcar e de natas e a colher em 

plástico, o conjunto transformar-se-ia numa chávena de café correspondente ao seu 

gosto. O equivalente arquitectónico seria, numa primeira aproximação, uma das "asas 

mecânicas" de Bucky Fuller, uma caravana repleta de goodies ("coisas boas") mecânicos 

que transformam qualquer velha cabana, qualquer buraco no chão, num espaço 

habitável.» [Reyner Banham, 1966]  

Grande parte das antigas estruturas habitáveis que se encontram 

desactualizadas ao nível do conforto técnico poderiam ser recuperadas através das 

formas autónomas destes engenhosos núcleos técnicos. 

A velha quinta normanda, adaptada a casa secundária por Kalhöfer e 

Korschildgen em 1991, foi restaurada segundo as mais antigas técnicas construtivas da 

região. No entanto, para compensar a falta de espaço e as incapacidades técnicas da 

estrutura existente, a dupla de arquitectos anexou-lhe uma série de células 

monocromáticas que acolhem os diferentes equipamentos técnicos: sanitários em 

contraplacado vermelho, uma cabine de chuveiro azul e outra amarela, cozinha em 

painéis verdes e reserva de gás num gaiola metálica. A solução encontrada contrapõe-se 

àquelas em que a tecnologia se encontra cada vez menos aparente.  

 "Maison Normande"  

Kalhöfer e Korschildgen, 1991/95 

[L'architecture d'aujour'hui nº 331, 

2000] 
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Também o "Pacemarker" do arquitecto Birds Portchmouth Russum se caracteriza 

pela autonomia da sua forma. Este módulo prefabricado adapta-se facilmente a novos 

espaços ou a edifícios existentes. Velhas estruturas, desactualizadas tecnologicamente, 

podem continuar a ser utilizadas com a aplicação deste núcleo de serviços tecnológico 

onde se incluem redes de água, gás, electricidade, aquecimento, ventilação, tal como 

uma circulação vertical e uma cobertura equipada com um colector de energia solar 

adaptável a qualquer orientação. O habitante pode [re]configurar a sua casa 

encomendando por catálogo, ou pela Internet, os elementos "clip-on": módulos de 

escadas, conjuntos de lareira e chaminé, núcleos de entrada, cozinhas ou casas de 

banho... e substitui-los facilmente de acordo com as últimas inovações tecnológicas. 

A "Naked House", a casa nua, de Shigeru Ban, como o seu nome indica não 

possui qualquer obstáculo no seu interior, privilegiando um vasto espaço livre. A casa, 

concebida para uma família numerosa que se quer manter unida e reunida, é um 

"hangar" com pé-direito duplo onde o arquitecto dispôs alguns serviços fixos: cozinha e 

casas de banho, e quatro cubos móveis. Estes quatro elementos independentes da 

estrutura de base instalam-se, segundo a vontade dos clientes, criando lugares de 

intimidade, de pequenas dimensões, junto ao aparelho de climatização, ao aquecimento, 

a uma janela, a um muro opaco, ou deslocam-se para o exterior da casa libertando-a 

totalmente. Ao contrário dos plug-ins mais comuns, as divisões móveis de Shigeru Ban 

não são ninhos de tecnologia, mas, herdando qualidades diferentes em função da sua 

localização na casa, estes elementos participam numa gestão maleável do conforto e 

participam criativamente na composição dos espaços, constituindo-se como clip-on da 

própria casa clip-on.  

«Os elementos "Add-On" [ou Clip-on] são concebidos como extensões-

equipamentos, que enfraquecem a distinção entre equipamentos, mobiliário e espaço, 

criando elementos arquitectónicos que desafiam qualquer categorização fácil. Numa 

casa, os equipamentos são regularmente renovados, em função das últimas inovações. 

A possibilidade oferecida ao proprietário de substituir esses produtos segundo a sua 

"Pacemarker", Birds Russum, 199? 

[Pople, 2000] 

"Maison Normande" 

Kalhöfer e Korschildgen, 1991/95 

[L'architecture d'aujour'hui nº 331, 

2000] 
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vontade estende-se aos elementos "Add-On", que consequentemente influenciam a 

configuração espacial e programática da casa.» [SU 11 in Archilab 2001] 

Segundo a "filosofia do clip-on" os habitantes podem não só escolher as 

diferentes tecnologias domésticas a inserir no espaço da casa, como escolher a 

dimensão, função e características materiais dos espaços que acompanham o núcleo 

funcional. A atitude "clip-on" acentua a componente tecnológica da casa actual pela 

concentração dos diferentes serviços técnicos num núcleo específico, mas este tipo de 

concepção de casa possui a virtude de se encontrar desvinculado de condições prévias 

de forma ou expressão arquitectónica. 

 

 

 "Naked House", Shigeru Ban, 2000 

[Archilab 2001] 



 50 

2 . 6  U m a  t a t u a g e m  p a r a  a  s u a  c a s a  
 

«A utilização dum "revestimento" decorativo para adicionar uma expressão à 

arquitectura desnudada inscreve-se numa longa tradição. O famoso ensaio de Adolf 

Loos, Ornament und Verbrechen (Ornamento e Delito) pôs-lhe bruscamente um termo. 

Desde aí, nenhum arquitecto digno desse nome se arriscou a propor acrescentos 

ornamentais. [...] Entre os arquitectos, a decoração é um tabu, que se empenharam 

colectivamente em manter no silêncio – exactamente como, nos anos cinquenta, toda a 

gente fazia amor sem que ninguém falasse disso. Na sua vontade de abrir o debate, o 

pós modernismo dos anos oitenta fez mais mal do que bem, ao propor réplicas ridículas 

de ornamentos antigos, em vez de inovar. 

Ora, esse tema tendo sido reivindicado por uma parte do movimento, acabou 

por cair no esquecimento por mais algum tempo. E o sentimento geral de indigência 

cultural e estética da arquitectura actual provêm em grande parte da ausência de 

sentido da fachada.» [Willem Neutelings, 2001] A arquitectura continua a manter-se 

afastada do gosto e da decoração exterior estabelecendo-se como um universo paralelo 

às tendências da moda. Efectivamente, os arquitectos dir-nos-ão que uma casa bem 

feita não precisa de decoração, que ela se basta a si mesma. No entanto, em certos 

casos, a casa existe, é insípida e embora corresponda aos arquétipos locais, por 

preocupações de economia, não consegue obter uma integração paisagística satisfatória. 

Por outro lado, as soluções a que os habitantes chegam em matéria de decoração 

exterior limitam-se ao espaço em volta da casa. Assim, é notório que a apropriação de 

uma casa se manifesta essencialmente no jardim, quando este existe, e nos espaços 

interiores. A superfície exterior da habitação não constitui um suporte de personalização.  

Porque é que, existindo uma enorme variedade de papéis de parede para decorar 

o interior das várias divisões da casa, não há nenhum sistema para animar as fachadas? 

No panorama europeu, poderemos reconhecer que neste domínio os portugueses 

constituem um caso à parte; ornamentando as suas casas com azulejos pintados com 

motivos extremamente variados, conseguiram criar uma cultura popular de grande 

diversidade e riqueza. No entanto, esta tradição, que começa a cair em desuso, poderia 

ser renovada através de uma grande liberdade de escolha e personalização. 

Algumas das novas tendências arquitectónicas de infiltração táctica no mercado 

da casa tradicional exploram a autonomia decorativa das fachadas como utensílio de 

21 exemplos de motivos de fachada: 

"Maison poster", Thierry Lacoste, 1997 

[Salazar e Gausa, 1999] 
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concepção da casa "à la carte". A ornamentação exterior começa a ser um postulado 

para alguns projectos, estabelecendo novos campos de composição e de experimentação 

tanto para os arquitectos como para os habitantes da casa. 

A "Maison Poster" de Thierry Lacoste demonstra-nos, com uma simplicidade 

desconcertante, que é bastante fácil construir uma "bela casa sólida" sobre a qual são 

colocados "belos painéis" que revestem a totalidade das fachadas, incluindo a cobertura. 

Estes painéis, independentes das formas arquitectónicas da casa, são compostos por 

telas translúcidas serigrafadas segundo vinte e um motivos propostos pelo arquitecto ou 

com imagens pessoais apresentadas pelos clientes. A tatuagem seleccionada, ou 

desenho epidérmico, modifica a pele da casa mais ou menos permanentemente, pois 

este novo suporte artístico reveste-se de imagens recicláveis que podem evoluir com o 

tempo, variar infinitamente, como cartazes publicitários, transformando-se em fontes de 

informação sobre os habitantes. Assim, tal como uma T-shirt estampada, a casa 

constitui um suporte de auto-afirmação e de individualização através de uma nova 

geração de papel de parede [exterior] cuja expressividade de banda desenhada, ou de 

caderneta de autocolantes, adiciona um nível de composição, acentuando a 

caracterização da envolvente exterior do espaço doméstico e constituindo 

simultaneamente uma solução para vestir as inúmeras casas que se encontram por 

pintar. A lógica desta epiderme que envolve a estrutura do edifício presta-se a múltiplas 

leituras que não servem para respeitar a arquitectura, nem para a criticar, 

Esquema de concepção: 

"Maison poster", Thierry Lacoste, 1997 

[Salazar e Gausa, 1999] 

 

"Maison poster", Thierry Lacoste, 1997 

[Salazar e Gausa, 1999] 
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caracterizando simplesmente o invólucro exterior da casa como espaço de exposição da 

personalidade dos seus habitantes. 

A "Casa Ícone" de Paillard e Jumeau parte do mesmo princípio de que perfis 

tradicionais da casa arquétipo podem dar lugar a projectos tão variados como originais. 

A casa de quatro paredes e uma cobertura de duas águas, cuja estrutura tradicional de 

tijolo é totalmente impermeabilizada e isolada, tanto pode ser revestida de madeira, de 

metal, de placas de policarbonato coloridas como de grelhas forradas de heras.  

Entre uma arquitectura POP e uma arquitectura contextualizada, seguindo uma 

lógica epidérmica de colagem, de fotomontagem e/ou de banda desenhada, ambas as 

propostas criam uma arquitectura sensual, expressiva e mágica. Os motivos aplicados 

não são mais do que uma membrana ornamental capaz de estabelecer inúmeras 

reinterpretações do bom gosto da fachada decorada. A casa deixa de ser a cristalização 

de um modelo pré-estabelecido para procurar novas possibilidades "aleatórias" e lúdicas, 

de confronto entre a perenidade dos elementos estruturais e a reciclagem constante do 

revestimento exterior. As fachadas funcionam de maneira relativamente autónoma 

estabelecendo a transição entre o interior protegido da casa e o espaço exterior público, 

permitindo identificar determinadas características dos habitantes da casa. «O material 

[que as reveste] como a imagem física de uma pessoa, permite uma identificação 

imediata do sujeito: a sua pele, a sua cor, a sua textura, o seu tratamento, etc. Os seus 

detalhes são, por isso, significantes: Jean François Lyotard escreveu: "Material: é algo 

onde se escreve uma mensagem, o seu suporte."» [Xavier Gonzalez, 1998] 

A habitação individual passa a ser entendida como uma arquitectura possível, 

nem rígida nem pré-fixada, em renovação constante, capaz de se adaptar às modas e de 

transmitir mensagens. Não é só uma questão do material que reveste o edifício, trata-se 

de conceber fachadas que se recompõem e transfiguram para expor a individualidade, 

expressar sentimentos pessoais e/ou criar uma protecção mágica da casa: tatuagens 

que acompanham o edifício e lhe acrescentam um valor suplementar, adaptando-o à 

personalidade de cada família ou indivíduo, estabelecendo-se como elemento de 

diferenciação, através de uma certa rebeldia que se manifesta em vários níveis de 

expressão.  

"Casa Ícone", Louis Paillard e  

Anne-Françoise Jumeau, 1997 

[Salazar e Gausa, 1999] 



 53 

Enfim, será mais lógico variar incansavelmente as formas da casa, utilizando 

sempre os mesmos materiais de revestimento, ou utilizar a mesma morfologia 

modificando os motivos, a textura e as matérias do revestimento exterior?  

Incorporando uma certa dimensão táctil acentuada pelo desejo de tocar, de 

sentir e de ver enriquecer a epiderme arquitectónica através de novos valores sensíveis, 

emocionais e plásticos, as fachadas passam a ser uma matéria viva cuja autonomia 

conceptual permite reinterpretar o arquétipo da casa. 

 «Esta estética recorda de certa forma o mundo da moda, dos objectos de 

consumo, do descartável. Envia-nos directamente, e uma vez mais, para a imagem, 

para a percepção ligada ao binómio arquitectura-identidade. [...] Este conceito contém, 

em gérmen, a noção do efémero,  do envelhecimento, do retrocesso da irreversibilidade, 

do inevitável das rugas. A arquitectura poderia, segundo esta ideia, mudar de pele como 

se muda de vestido.» [Xavier Gonzalez, 1998]  

 "Tache – Une maison comme une 

peau de vache", 1999 

[Potin e Guinee, 1999] 
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2 . 7  A m b i e n t e s  i n s t a n t â n e o s  
 

 O interior das casas entende-se como uma segunda pele, próxima dos nossos 

corpos como a roupa que mudamos conforme as nossas necessidades. Perante a 

multiplicação de casas aparentemente iguais, há quem diga que a verdadeira essência 

do lar se encontra no ambiente decorativo que lhe atribuímos e que a nossa atmosfera 

doméstica é cada vez mais alcançada pelo carácter da decoração. «Um edifício que é 

utilizado, que recebe atenção e manutenção, que é reconstruído com lógica pelos seus 

habitantes, é um edifício que conseguiu atingir o seu objectivo. [...] É verdade que o 

habitante recria uma obra própria, diferente da que foi concebida pelo arquitecto, mas 

entre uma e outra, entre o que foi desenhado no início e o que é habitado pelos 

utilizadores, há uma realidade: o edifício. [...] A fronteira entre habitantes e edifícios é 

particularmente difícil de estabelecer porque não corresponde a uma linha recta, a um 

limite: há um entre dois, um meio, uma apropriação conseguida, uma multiplicidade de 

limites, uma identificação complexa, uma pluralidade de linhas curvas, um lugar de 

habitação. [...] Apropriar-se, preparar, aprender, compreender. Apropriação significa 

interpretação, leitura, lição onde se ensina e se aprende, interacção entre objecto e 

sujeito, comunicação, inserção dupla.» [Jesus Rábago, 2000] Apropriação significa criar 

micro intensidades a partir de um espaço "vazio", significa construir uma paisagem 

personalizada, interior ou exterior, e pensar nas suas potencialidades. 

A decoração entende-se como reflexo dessa apropriação que cada um de nós faz 

do espaço da sua casa e, consequentemente, como reflexo da nossa identidade. Mas a 

identidade das pessoas depende cada vez mais das circunstâncias e estas alteram-se 

constantemente para a maioria delas. Assim, ninguém estranha que a decoração tenha 

um prazo de validade, mais ou menos longo, em relação à personalidade que a 

elaborou. Inseridos na actual conjectura consumista também os ambientes decorativos 

podem ser facilmente considerados como produtos de catálogo. As tendências da moda 

vendem ambientes pré-programados que correspondem a desejos quase irreais. Aliás as 

grandes superfícies comerciais – Ikea, Habitat, Casa – apresentam-nos frequentemente 

diferentes modos de decoração mais ou menos estandardizados. A grande novidade é a 

reciclagem contínua desses ambientes, materializada pela extremamente utilizada "nova 

colecção" ou por novos sistemas tecnológicos de criação de ambientes instantâneos. 

"Interiors – The Cantilever" 

[MVRDV, 1998] 
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Em Setembro de 1995, a empresa de interruptores Bticino, apresentou em 

Veneza nove ambientes domésticos pré-programados: Country, Late Modern, Eclecttico, 

Funky, Décor du siècle, New Age, Glamourous, High Tech - New Tech e Native, mas 

poderíamos definir muitos outros. Anos 20, 30, 60, 70 e 80; estilos históricos: Luís XIV, 

Luís XV, estilo Príncipe Carlos; neocolonial, neoclássico, neomedieval, pós-moderno; por 

nacionalidades: em estilo escandinavo, canadiano, africano, indío, indiano ou indu, 

mexicano, aborígene, grego, egípcio, japonês, chinês; ou em jeito musical – blues, 

céltico, clássico, country, dub, easy listening, fado, fusion, gótico, groove, hard-rock, 

heavy-metal, hip-hop, house, independente, jazz, jungle, pimba, pop, rap, reggae, rock, 

swing, tecnho, tribal... 

O catálogo Bticino oferece um conjunto de soluções personalizadas anexadas a 

uma tecnologia electrónica, acústica, telemática e/ou de controle específica, capaz de 

accionar o ambiente decorativo desejado. Os seus convencionais interruptores, 

dispositivos integrados de automatização do lar, funcionam como instrumentos que 

permitem regular as condições ambientais e decorativas. Embora não formem um 

complexo sistema centralizado, as diversas componentes modulares podem ser 

suprimidas ou adicionadas da mesma forma que elegemos ou rejeitamos diversos 

elementos de decoração interior de acordo com as nossas necessidades ou o nosso 

"estilo de vida".  

Durante a exposição "Dreams of power", os arquitectos Emilio Ambasz, 

Alessandro Mendini e Jean Nouvel apresentaram respectivamente três dos temas 

seleccionados pela empresa internacional:  

. Emilio Ambasz trabalhou sobre as condições climáticas e sonoras do tema 

Native, combinando elementos naturais e artificiais. Os diversos sensores e detectores 

instalados regulavam um microclima interno através de sistemas tradicionais de 

ventilação, num equilíbrio entre tecnologia e ecologia. 

. O estilo Glamourous, ilustrado por Mendini, incidiu sobre o estudo de novas 

capacidades de protecção das pessoas e dos seus bens. A aproximação progressiva ao 

espaço central de uma sala de estar, preenchida por objectos de carácter simbólico, era 

acompanhada por alterações da luminosidade que sugeriam os movimentos do corpo e 

ao atravessar o campo de sensores, o visitante era surpreendido por um potente alarme 

sonoro que o alertava para a entrada num espaço íntimo. 

. E Jean Nouvel, criou um conjunto de ilusões ópticas para o tema New Tech, 

através da instalação de grandes placas de vidro serigrafadas. A sobreposição de 

"Occupied interiors – The Cantilever" 

[MVRDV, 1998] 
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imagens fotográficas e o jogo de reflexos e luzes contribuem para uma relativa 

desmaterialização do espaço. Os habitantes podem alterar instantaneamente a 

percepção visual do ambiente que os envolve através de diversos comandos electrónicos 

que regulam a limpidez, a definição e a transparência das imagens serigrafadas. O 

espaço dilata-se ou comprime-se sobre si, numa virtualidade real oposta à realidade 

virtual. «Quando a realidade é luz e os espaços, volumes de luz, quem sabe a 

arquitectura pode criar-se a partir do movimento do actor, do habitante, em tempo real. 

Então o movimento e a construção serão simultâneos. [...] 

 Quando tudo funciona: a mesa de luz e de som, o interface, os projectores, o 

pavimento, o laser, os campos magnéticos, o sensor e a luz, o microfone, a webcam, o 

bonsai, as maquetas e a alcatifa, a imprensa e o artigo, a câmara digital e a coreografia, 

o catálogo e o texto, os idiomas, os e-mail, as mensagens, os telemóveis..., então a 

arquitectura é simplesmente o poder dos sonhos, da inconsciência.» [Enric Ruiz-Geli, 

2000] 

 A domótica [palavra composta de domus e electrónica] faz parte de inúmeros 

lares encontrando-se em desenvolvimento constante comprovado pelo crescente número 

de telecomandos que povoam as casas. No momento em que nos habituamos ao estore 

eléctrico accionado por um interruptor, enviam-nos publicidade de sensores que reagem 

à luminosidade com ou sem programador. Este é igualmente um acessório indispensável 

a quem utiliza aquecimento central e, respondendo aos imprevistos, o telemóvel permite 

ligá-lo à distância para aquecer o quarto de visitas. Os computadores invadem cada 

canto da casa para controlar com facilidade e precisão programações preestabelecidas, 

temperaturas, abastecimentos, períodos de funcionamento de todo e qualquer aparelho 

doméstico. Face à 'electronificação' da casa podemo-nos questionar sobre a legitimidade 

desta proliferação tecnológica. O que é realmente útil? A domótica, em vez de nos 

proporcionar uma vida mais agradável, procurará transformar-nos em seres imóveis 

incapazes de fechar uma janela com as nossas próprias mãos? Esta ilusão de tudo 

controlar não será o reflexo da nossa incapacidade de organização? Será certamente 

necessário, ultrapassar as triviais questões de conforto para que a electrónica possa 

finalmente revelar as suas capacidades de expressão poética e encontrar um equilíbrio, 

um "ser" da casa, uma osmose entre o habitar e o habitante. 

Num futuro próximo [?], um comum toque no interruptor, ou um simples 

pensamento poderá transformar profundamente o ambiente que nos envolve. Longe de 

"Provisional Home",  

Eulàlia Valldosera, 1999 

[Quaderns nº 226, 2000] 
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qualquer contexto imposto, todos os elementos da casa serão personalizáveis; tal como 

a roupa, a cor e corte do cabelo e os fundos de ecrã do computador tudo se poderá 

adaptar e transformar instantaneamente. As paredes e o mobiliário revestir-se-ão de 

uma pele digital conectada à Internet, onde poderemos seleccionar uma enorme 

diversidade de matérias, texturas, cores e padrões. A paisagem interna da casa 

modelar-se-á, como a pele de um camaleão, aos sentimentos e humores dos habitantes. 

Não se trata de camuflar a arquitectura, mas de lhe dar novas qualidades sensíveis; 

fazer corresponder um motivo a uma identidade, uma paisagem a uma personalidade. A 

arquitectura será como o jazz modificando-se continuamente sem perder a harmonia. 

 

 

"Nomad Use Camaleonics",  

S'A Arquitectos, 2000 

[Archilab 2001] 
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3 .  Operações caseiras  
 



 62 



 63 

3 . 0  I n t r o d u ç ã o  
 
 Adição, subtracção, multiplicação e divisão são manipulações básicas utilizadas 

em matemática, mas igualmente por e para tudo o que vive, mexe ou pensa. De 

maneira intuitiva adicionamos passos para caminhar, subtraímos dinheiro à nossa conta 

pessoal, multiplicamos os êxitos e partilhamos responsabilidades... Em qualquer 

metamorfose intervém uma destas operações, ou mais. 

 Falar de operação para falar da casa é adoptar um ponto de vista invulgar para 

confrontar certezas com novos pontos de observação. A adição desenvolverá o tema das 

extensões da casa, a subtracção será interpretada como um desaparecimento na 

natureza resultante de vários modos de camuflagem, a multiplicação conduzirá à relação 

com o urbano e à densificação e a divisão será ilustrada pelo exemplo original da "Casa 

do divórcio". 

 Da paisagem à casa, passando pela cidade, as operações caseiras deixam que 

se revele o factor essencial destas mutações: o tempo. O tempo da reflexão, o tempo da 

estratificação ou da difusão, o tempo que permite que a natureza ganhe em espessura, 

o tempo de desenvolver uma vida, o tempo da apropriação... 
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3 . 1  A d i ç ã o  

 

 A elaboração de espaços habitáveis é por vezes exposta a um déjá là ao qual é 

necessário adaptarmo-nos. Na tradição ocidental procura-se conservar os bens 

imobiliários para os transmitir aos herdeiros explicando-se assim o hábito de não 

destruir o existente, o antigo, para o reconstruir e transformar em novo. A opção muitas 

vezes adoptada pelo proprietário duma casa para a adaptar às necessidades de aumento 

das áreas e/ou de conforto é a adição. A adição, extensão ou ampliação, permite 

responder a necessidades modificadas ou ao crescimento da família com um custo 

reduzido. Um alpendre para o carro, ou mesmo uma garagem, uma cabana para o 

jardim, um quarto de amigos, um estúdio para o filho mais velho, que será alugado mais 

tarde, uma estufa interior, um quarto de costura para a mãe, uma casa de bonecas para 

as gémeas, um atelier para o pai, uma sala de jantar, uma sala de jogo, uma nova casa 

de banho, uma sauna, uma piscina interior, um novo espaço, os motivos revelam-se tão 

numerosos e variados como as possíveis soluções. De uma maneira geral, este género 

de programa interessará os arquitectos a partir do início dos anos 80, permitindo-lhes 

posicionar a sua obra paralelamente a uma arquitectura do passado. Anteriormente, os 

projectos de extensão não tinham alcançado o estatuto actual de lugares de expressão 

arquitectónica.  

A criatividade parecia muito afastada deste tipo de projectos. No entanto, como 

nos explica Philippe Simon, arquitecto e comissário da exposição "Additions 

d'Architecture", realizada em 1996 em Paris, há muito séculos que a problemática da 

conservação contra a "invenção" anima os tratados de arquitectura: Alberti pensa que é 

possível conciliar as duas atitudes: «De qualquer modo, não é correcto condenar sem 

pena os velhos edifícios e desprezar as comodidades que os habitantes recebem das 

casas dos seus antepassados, às quais estão acostumados, decidindo destruir, abater e 

arrasar qualquer construção em qualquer lugar. É por isso que prefiro conservar os 

edifícios antigos, sem lhes tocar, enquanto pudermos edificar outros sem os demolir.» 

[in Philippe Simon, 1996]; Philippe de l'Orme, no seu "Terceiro Livro da Arquitectura" 

explica que «quando queremos transformar uma casa, ou duas mal começadas ou 

imperfeitas, [...] numa casa bela e perfeita, [podemos utilizar] todos os membros e 

partes do velho edifício no novo edifício.» [in Philippe Simon, 1996]; Ao contrário, 

Viollet-Le-Duc e John Ruskin defendem que o único futuro de uma casa que já não 

corresponde às necessidades dos seus habitantes é a morte natural, a ruína.  

Mais tarde, os arquitectos modernos utilizaram frequentemente a teoria da 

tabula rasa para contornar a questão da continuidade arquitectónica. A "maison de 

verre" de Pierre Chareau, incrustada nos pisos inferiores de um edifício cujo piso 

superior devia ser conservado ou o apartamento construído por Le Corbusier no topo de 

um edifício na avenida dos Campos Elísios para Charles Beintegui, são algumas das 

excepções no campo da ampliação de habitações no período moderno. 

«A extensão é também o sintoma duma crise intelectual – crise salvadora – de 

dúvida. Não escolhemos nem a conservação num estado idealizado, nem a demolição 

irreversível. Face a estes dogmas supremos, hesitamos, podemos recorrer à infinidade 

de possibilidades que existem entre os dois extremos.» [Philippe Simon, 1996] 

Actualmente, conceber extensões deixou de ser um acto desvalorizado; a 

qualquer modificação do existente corresponde uma estratégia, que não altere a 

essência do que é alterado, integrando ideias que estimulam a imaginação. Os exemplos 
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que se seguem não procuram ser um reflexo exacto e exaustivo dos processos de 

adição, extensão, da casa, pois o campo de estudo seria extremamente vasto. No 

entanto testemunham a variedade e a astúcia das adições contemporâneas. 

 A "Casa Bonin" situa-se na esquina de uma rua do centro barroco de Eichstätt. É 

uma casa simples, com quatro paredes e uma cobertura de duas águas, para a qual  os 

arquitectos alemães Andreas Hild e Tillman Kaltwasser projectaram uma extensão 

discreta e delicada. O espaço resultante da elevação da cobertura foi revestido com 

painéis de chapa perfurada dando-lhe, durante o dia, ar de local técnico, evitando a 

abertura de janelas que poderiam perturbar a composição da fachada e à noite, o novo 

volume prefabricado ganha a aparência de uma lanterna acolhedora.  

 Em GrauBünden, Peter Zumthor, aceitará o desafio de adicionar um novo 

volume à casa de montanha "Gugalun" [Olhar a Lua] impondo-se a condição de não 

perturbar o encantamento da velha construção, transformada pelo tempo numa pequena 

maravilha das pendentes montanhosas. O volume adicionado inclui o essencial para 

modernizar a casa: cozinha, casas de banho e duas lareiras. O cuidadoso trabalho da 

madeira e as proporções dos vãos foram finamente estudados para obter um resultado 

de "alta-costura" na construção do novo conjunto. Desta forma, Zumthor reunirá 

vocabulário e técnica construtiva decididamente contemporâneos com o passado. 

 A adição realizada por Kalhöfer e Korschildgen em Ramscheid-Lültringhausen na 

Alemanha responde a condições muito particulares estipuladas pelo cliente para quem a 

casa se tinha tornado demasiado pequena. O objecto concebido, cuja mobilidade 

corresponde à vida do cliente, jornalista freelancer, foi instalado sobre rodas para 

responder à utilização temporária e sazonal desejada: no Inverno, a posição fechada, 

permite aceder directamente à casa preexistente; no Verão, a posição aberta, tira 

partido do terraço resultante. Por outro lado, o novo corpo multiusos e móvel, retoma a 

volumetria duma adição anterior, homenageando-a ironicamente ao revestir-se de 

materiais diferentes, opondo, afinal, claramente o novo ao antigo. 

 A realização de adições móveis é uma nova tendência da arquitectura de 

transformação da casa bem representada por esta dupla de arquitectos que apostam na 

interacção directa entre a arquitectura e os habitantes. Através de intervenções 

modestas, mas eficazes completam vazios e colocam a arquitectura em movimento 

numa sequência de movimentos que criam um ritmo interno, e externo, na casa. O seu 

projecto "Tourne-sol" é uma outra adição, neste caso giratória, que permite obter 

"Casa Bonnin" 

Hild e Kaltwasser, 1995 

[Ammer, 1998] 

 

 

"Gugalun House" 

Peter Zumthor, 1990/94 

[Zumthor, 1999] 
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diferentes orientações e organizações para o mesmo espaço criando um jardim de 

Inverno ou uma sala de estar em função do seu posicionamento. A dupla rotação do 

volume e do muro sofá é feita através de discos rotativos independentes que estimulam 

a gestão da intimidade, da luminosidade e das vistas panorâmicas segundo as 

aspirações dos utilizadores. 

 Colocadas lateralmente, ao fundo do jardim, sobre o telhado, no subsolo, em 

oposição ou em continuidade com o existente, fixas ou móveis, objectos autónomos ou 

indissociáveis os espaços adicionais podem contribuir para o enriquecimento dos espaços 

domésticos, sendo para isso essencial estudar cuidadosamente a casa existente, o seu 

contexto e os desejos dos futuros utilizadores. Enfim, sejam ou não concebidas por 

arquitectos, as extensões contribuem para uma densificação da casa e dos seus espaços 

envolventes que pouco a pouco se transformam numa nova paisagem associando 

memória e invenção contemporânea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Tourne-sol" 

Kalhöfer e Korschildgen, 2001 

[Archilab 2001] 

 

 

"Fahrt ins Grüne" 

Kalhöfer e Korschildgen, 1997 

[Salazar e Gausa, 1999] 
 



 68 

3 . 2  S u b t r a c ç ã o  
 

"Integração paisagística" é uma expressão extremamente bem conotada nos 

dias que correm. Realizam-se debates consecutivos sobre o tema paisagem, seja esta 

entendida como paisagem natural ou paisagem urbana ou ainda, e sempre, como uma 

espécie de híbrido entre as duas. O que pretenderemos realmente dizer com integração 

paisagística? Adaptação à cultura local, cópia mais ou menos fiel dos exemplos históricos 

vizinhos, utilização das matérias-primas, naturais ou artificiais, disponíveis na região, 

resposta formal às condições climáticas...? Torna-se rapidamente evidente que este 

termo é utilizado frequentemente para descrever ou caracterizar fenómenos 

arquitectónicos de naturezas variadas. O arquitecto que queira trabalhar sobre o tema 

da integração pode igualmente escolher uma definição mais simples, ou melhor, mais 

directa, que conduz ao apagamento, à camuflagem, ao desaparecimento, à subtracção 

da sua arquitectura. Entre presença e ausência, a arquitectura de subtracção 

caracteriza-se pela tentativa de integração na paisagem.  

Seja através da concretização do sonho de uma casa na árvore ou de uma 

reinterpretação da arquitectura troglodita as novas tendências de integração no campo 

da habitação exprimem cada vez mais uma necessidade de retorno às origens e a uma 

arquitectura "primitiva", acompanhada pela crescente consciência ecológica. O diálogo 

com os elementos naturais torna-se então uma convicção, uma imagem, um pretexto, 

um utensílio de concepção. A casa transforma-se num lugar com princípios ecológicos 

utilizados com fins poéticos: «os espaços constroem-se das oposições de atmosferas, de 

luminosidades, de matérias e de sonoridades: cavernoso, escuro, mole, húmido, 

sensorial, para um e cristalino, frio, luminoso, seco, tecnológico, para o outro, entre a 

reconstrução expressionista de um conjunto rochoso e a "neutralidade moderna" de uma 

caixa de vidro [no meio das árvores], à imagem de uma dualidade cultural.» [François 

Roche, 1994] 

Os três exemplos que se seguem ilustram três atitudes diferentes em relação à 

vontade de construir uma casa na árvore. 

A "Maison Cap Ferret", de Lacaton & Vassal, é uma cabana cujos 'pilotis' se 

misturam com os pinheiros existentes. Estes perfuram a casa de um lado ao outro sem 

que esta seja perturbada pela sua presença: juntas elásticas especiais permitem o seu 

contínuo movimento e crescimento. Realizada com poucos meios [característica e 

especialidade dos dois arquitectos franceses] esta casa conserva as particularidades do 

"Maison Cap Ferret" 

Lacaton & Vassal, 199? 

[Salazar e Gausa, 1999] 
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lugar pela ligeireza e transparência do projecto, construindo um elo entre a arquitectura 

da casa e a natureza, através da fluidez espacial entre o interior e o exterior, num 

enorme respeito pela paisagem circundante. 

 Noutro registo, François Roche imagina a sua "Maison dans les Arbres" para os 

lugares sem árvores. A meio caminho entre o sonho de infância e o requisitório 

camaleão da arquitectura, ele planta os seus 'pilotis' ao mesmo tempo que planta as 

suas árvores que serão podadas com a paciência necessária para cuidar de um bonzai. 

Nesta casa, construída para um horticultor, as árvores eliminam progressivamente a 

leitura das formas e impõem o vegetal como elemento dinâmico e vivo. O observatório 

de paisagem elabora-se passo a passo acompanhando o crescimento das árvores, 

prevendo-se que estas demorem cerca de vinte anos a atingir a altura desejada. Os 

habitantes constroem gradualmente o seu ninho que se encontra em perpétua 

metamorfose. 

 Em Jupilles, o conjunto de habitações realizado pelos arquitectos Edouard 

François e Duncan Lewis, dissolve-se junto a uma floresta de carvalhos centenários, 

através de um processo semelhante acelerado. As diferentes casas foram envolvidas por 

um muro vegetal de tuias, árvores estereotipas dos jardins dos loteamentos franceses, 

que rapidamente apagaram a presença das construções e a ironia dá lugar a um real 

potencial expressivo. «Não podemos falar nem de camuflagem da arquitectura pela 

natureza (ou pela paisagem), nem de instrumentalização da natureza pelo arquitecto. As 

arquitecturas de Duncan Lewis tentam estabelecer um diálogo entre fenómenos de 

naturalização (no seu sentido biológico, repetitivo, cíclico) e processos de abandono 

desta naturalização (através da obra arquitectónica).» [Alice Laguarda, 1999]  

"Maison dans les arbres" 

François Roche,  

[Salazar e Gausa, 1999] 
 

""Maison à Jupilles"  

François & Lewis, 1994 

[Salazar e Gausa, 1999] 
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No entanto, nenhum destes três projectos procura a camuflagem ou o 

desaparecimento absoluto; a arquitectura torna-se discretamente expressiva numa 

relação crítica com a natureza. 

 

 Um habitat enterrado, escavado, protegido junto à Terra opõe-se à casa na 

árvore mantendo os mesmos princípios de protecção e integração na paisagem. Neste 

caso, a casa entra em contacto directo com o solo – encostas, sulcos e dunas – criando 

uma estreita relação com a topografia do lugar ou construindo um relevo artificial. Os 

diferentes territórios alimentam as identidades de uma arquitectura de subtracção que 

se dilui no conjunto dos elementos naturais nem sempre existentes à priori. 

 «Se a realidade do urbanismo enterrado é densa, ampla, rica, viva, se as casas 

enterradas de Aragon, de Matmata na Tunísia, na Provença são alegres, expressivas e 

luminosas, a imagem que o público tem da arquitectura subterrânea é outra, a sua 

conotação é claramente pejorativa.» [Jean-Paul Loubes, 1984] Os três exemplos que se 

seguem procuram contrariar algumas ideias preconcebidas. 

 A villa One de Dominique Perrault, realizada entre 1992 e 1995 em Saint Cast, é 

um dos exemplos que procura configurar as relações entre os modos de habitar e a 

paisagem, minimizando o impacto da construção. A casa, embutida numa colina – 

"interference 01", está coberta de vegetação local tornando-se simultaneamente 

secreta, invisível e abrindo-se sobre a paisagem através de uma única fachada. Ela 

interroga, no entanto, as nossas convicções sobre a essência de uma casa. «Esta casa é 

mesmo uma casa? Esta é a questão ou interrogação que quisemos construir. Presença 

ou ausência da arquitectura, tema de reflexão permanente no nosso trabalho que se 

interessa pela questão da Paisagem como elemento de união entre a arquitectura e a 

natureza. Poderemos viver sob a terra? Poderemos reencontrar a gruta dos primeiros 

dias da humanidade como sentido original da presença do homem na Terra? Esta 

arquitectura é uma experiência, uma experimentação renovada sem cessar para 

compreender, para sentir, para tentar viver melhor com o ambiente que nos envolve.» 

[Dominique Perrault in Archilab 2001] 

"Villa One" 

Dominique Perrault, 1992/95 

[Archilab 2001] 

"Housescape", IaN+, 2000 

[Archilab 2001] 
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"Pod Life", do grupo Futurs Systems, é outra casa enterrada instalada numa  

cavidade do solo – "interface 02" – junto à costa deserta de Pembrokeshire em 

Gales. O montículo do telhado parece pré-histórico e a casa instala-se suavemente 

camuflando-se no interior do sulco. Embora só possa ser observada do lado do mar, e 

sendo invisível para quem circula na estrada, esta casa possui uma fachada posterior 

onde se encontra a entrada principal que deixa entrar a luz e contribui para uma 

ventilação transversal natural. O interior é extremamente amplo e informal; livre de 

elementos estruturais o seu volume ligeiramente curvo, aliado às cores brilhantes do 

interior, amplia os jogos de luminosidade, negando qualquer sensação de subterrâneo. 

Uma vida em harmonia com a natureza é um desejo partilhado por quase todos 

nós. No entanto, existem inúmeros modos de a concretizar: como espectador quentinho 

instalado atrás da sua janela ou admitindo a influência do clima e das estações, 

aceitando as condições naturais que ao invés da imposição de uma vontade à paisagem, 

exploram as relações dinâmicas entre construção, natureza e habitante. 

"Amphibious Living" ilustra este espírito de audácia e de aventura necessitando 

de uma certa dose de capacidade de autosuficiência. Trata-se de um projecto que não 

procura transformar a natureza em seu interesse, mas que ao contrário tira proveito dos 

elementos naturais, mesmo, e sobretudo, nas situações mais ingratas. Subtrai-se à 

natureza ao deixar-se invadir pela mesma – "interface 03". A sua envolvente aquática 

impõe a humidade como elemento do projecto que evolui com o tempo e as estações do 

ano, manipulando elementos vegetais e sintéticos e motivando a criação de novas 

reservas naturais.  

O conjunto destes projectos tal como qualquer outro desenvolvimento do tema 

do desaparecimento, ainda que realizando todos os artifícios para se esconder atrás das 

folhas, dos ramos, de erva, da terra ou do musgo, não perde as suas capacidades de 

diálogo com a envolvente. A casa é um observatório da paisagem.  

A redefinição ou criação artificial do lugar estabelece um novo contrato natural 

utilizando novas relações figura/fundo. Estudam-se formas alternativas para uma 

arquitectura em sintonia com a paisagem através de infiltrações de elementos vegetais 

– orgânicos ou sintéticos – e da construção de topografias artificiais. A arquitectura de 

subtracção caracteriza-se não só pela forte intenção de integração na paisagem, e mais 

precisamente na natureza, mas também pelo desejo de economias gerais da construção 

utilizando materiais locais, variedade e riqueza dos espaços produzidos, jogos de luz e 

de matérias. 

"Pod Life" 

Futurs Systems, 19?? 

[The Architectural Review] 
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A invisibilidade da casa é envolvida por jogos de secretismo que se esforçam por 

dissimular silhuetas, fazer desaparecer contornos, imitar o mundo vegetal e animal, 

anular uma presença. A paisagem natural e a matéria artificial da construção envolvem-

se numa cenografia cuidadosamente preparada de camuflagens sucessivas. «Basta-nos 

simplesmente compor com o real, que é, apesar de tudo, o nosso único abrigo, numa 

intersecção entre os nossos próprios desejos e o que eles deveriam dominar.» [François 

Roche, 1994] 

A casa subtrai-se à paisagem numa estética de desaparecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

"Amphibious Living" 

Bureau Venhuizen, 2000 

[Archilab 2001] 
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3 . 3  M u l t i p l i c a ç ã o  
 

 A cidade sempre evoluiu por acumulações sucessivas, por densificação e por 

estratificação. Mesmo após a destruição das últimas muralhas e até ao fim da última 

Guerra Mundial, as habitações privilegiavam a concentração. No entanto, a 

individualização global e os progressos no domínio dos transportes favoreceram a 

dispersão e a difusão das cidades. A casa isolada no centro da parcela, estando ou não 

integrada num loteamento, transformou-se num ícone e num símbolo do sucesso social. 

Este mercado, que os arquitectos não souberam verdadeiramente conquistar em 

benefício dos construtores, continua em grande desenvolvimento. 

 Os estudos sobre os conjuntos de habitações individuais existem, são mesmo 

numerosos, mas as proposições mais originais mantêm-se excluídas ou concebem 

urbanismo independente da arquitectura. Os exemplos aqui reunidos sobre o tema da 

multiplicação são projectos sérios, mais ou menos utópicos, ou fantasistas, que 

acentuam a necessidade de repensar a casa individual como instrumento de 

densificação. Alguns ironizam pela multiplicação de objectos rigorosamente idênticos, 

outros introduzem a variedade na repetição ou reinventam a cidade manipulando velhos 

tipos habitacionais. 

 "Rhizome urbain" é um projecto de Didier Faustino e Pascal Mazoner que, para 

responder ao programa de um concurso não muito convencional, utópico e surrealista, 

explora ao máximo a ideia de multiplicação da casa.  «Os organizadores [do concurso] 

pediam aos arquitectos proposições para gerir a recepção temporária ou durável de 

extraterrestres desembarcados no nosso planeta. Os autores deste projecto 

responderam com uma estrutura modular cujo elemento de base é composto por duas 

células. A forma das células e as duas reservas na laje, espécie de tomadas fêmea, 

permitem associar cada módulo a quatro módulos vizinhos de modo a constituir uma 

espécie de puzzle contínuo em rede que, a longo prazo, cobriria a cidade dos Terrestres. 

Face a um acontecimento tão imponderável e sem saber as dimensões dos futuros 

clientes, nem conhecer o seu número exacto e as suas exigências, os arquitectos 

aproveitam a oportunidade do concurso para formular uma crítica aos projectos urbanos 

de grande escala. A imbricação da célula privativa numa trama homogénea é apenas 

uma paráfrase sarcástica das visões urbanas totalitárias. Este projecto lê-se como uma 

parábola que nos conta a história de planificadores tão engenhosos como ignorantes, 

feitos reféns pelo seu próprio desejo de perfeição.» [Didier Faustino e Pascal Mazoner, 

2000] 

 Menos utópicos mas igualmente surpreendentes, Pierre du Besset e Dominique 

Lyon apresentam "Gran Horizonte", um projecto de loteamento cujas casas 

"Rhizome urbain, un hôtel pour 

extra-terrestres" 

 Roswell, Novo México, Estados 

Unidos, concurso  
[Faustino et Mazoyer,  2000] 
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sensivelmente idênticas são concebidas para responder aos verdadeiros desejos 

escondidos, muitas vezes contraditórios com os desejos reais e em completa oposição 

com os loteamentos que oferece o urbanismo actual. Este projecto de grande escala  

exprime a euforia da cultura de massas adoptando uma atitude optimista de gestão da 

paisagem global e misturando natural e artificial. As casas, de formas e tamanhos 

variados, multiplicam-se para construir uma nova paisagem e um novo horizonte. 

 Em 1998, Leeser architecture propôs uma versão de multiplicação da casa mais 

urbana e densa do que o projecto anterior. Thomas e Jörg Leeser reinventam a cidade-  

-jardim colocando os jardins nas coberturas dos edifícios de três pisos. Deste modo, os 

novos espaços verdes são o lugar de todas as apropriações numa paisagem copiada das 

parcelas agrícolas multicoloridas que se prolonga infinitamente. As fachadas "à la carte" 

são seleccionadas pelos habitantes de cada casa a partir de um catálogo de painéis 

prefabricados em diversos materiais, garantindo, no entanto, uma homogeneidade 

tipológica na variedade. Por outro lado, este programa concebido para duzentas famílias, 

onde a multiplicação da casa individual é inevitável, unifica as diversas linguagens de 

decoração exterior através do prolongamento dos terraços jardins, conjugando ecologia 

e vida em comunidade, ao subtrair-se a um mundo vegetal, contínuo e expansivo, 

construído pelos habitantes. 

 Qualquer multiplicação da casa implica densidade e/ou repetição, condições 

essenciais para uma economia de meios. As tendências actuais acrescentam a variedade 

a estes dois elementos como resultante da preocupação dos arquitectos pela monotonia, 

particularmente nas intervenções em centros históricos ricos em diversidade. O projecto 

seguinte foi realizado para o concurso da terceira extensão dos Eastern Docklands em 

"Gran Horizonte" 

Pierre du Besset e Dominique Lyon, 

2001 

[Archilab 2001] 

"Urban Garden Villa for 200 families" 

Leeser Architecture, 1998 

[Archilab 2001] 
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Amesterdão, que previa uma densidade de cem habitações por hectare. «A proposição 

vencedora de West 8 inspira-se nas aldeias das margens de antigo canal Zuiderzee e 

reinterpreta a tipologia das casas dos canais de Amesterdão através de uma divisão 

estreita e apertada das parcelas em banda. A densidade é ainda aumentada pela escolha 

de não utilizar a oposição tradicional entre fachada principal e logradouros. Assim, as 

construções, encostadas umas às outras, oferecem uma única fachada principal e 

ganham um pátio interior. Esta "solução gruyère", que impõe trinta a cinquenta por 

cento de área livre por parcela, preferiu atribuir todo o espaço livre de construções à 

parcela individual em vez de criar espaço públicos exteriores. A omnipresença do mar 

oferece uma "paisagem azul" como "espaço verde". Cerca de sessenta arquitectos 

contribuíram para a realização do plano propondo uma casa-protótipo que responde a 

esta exigência: ser desenhada à volta de um poço de luz natural, um lugar escondido, 

familiar e introvertido, inesperado, em relação com a paisagem aberta e rude do porto.» 

[B. G. in Archilab 2001] 

 Os novos dispositivos formais de repetição da casa individual revelam-se assim 

como instrumentos estratégicos de relação com a paisagem natural e urbana ou 

correspondem a utopias de construção de novas paisagens híbridas que conjugam 

natureza e cidade. Em qualquer dos casos, estas quatro propostas ilustram novas 

atitudes face aos fenómenos imobiliários e repentinas mudanças de escala capazes de 

definir novos espaços urbanos contemporâneos – áreas mistas de contradições e 

liberdades. 

  

 

 

 

 

"Borneo Sporenburg" 

West 8, 1993-1997 

[Archilab 2001] 
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3 . 4  D i v i s ã o  
 

Fazer um projecto de casa é dividir. 

A partir de uma área bruta criar espaços diferentes e hierarquizados, 

estabelecer limites, erguer paredes, definir níveis e proporções, tudo é dividido. Até 

mesmo, a  linguagem corrente atribuiu o nome de divisão a certos compartimentos.  

Mas para lá do acto de concepção o que será a divisão do ponto de vista do 

conceito? 

Archi media – Fiona Meadows e Frédéric Nantois – responde-nos com 

pertinência através da irónica "Casa do divórcio", uma casa perfeita para um jovem 

casal e respectivos filhos, que antecipa futuras perturbações familiares. De um lado a 

mãe, do outro o pai, cada um na sua "divisão" independente; no centro as crianças, 

para as quais o poder paternal deixa de ser um problema, aproveitam a "divisão" para 

dominar. São os soberanos da casa de uma família feliz. A casa está planeada para 

manter o seu bem-estar, mesmo no futuro de [aparente] desagregação. 

Assim, a divisão da casa impõe-se, através de novos processos de modelação 

dos territórios íntimos, como crítica da domesticidade do início de século XXI. Ao prever 

antecipadamente cenários de distorção do ambiente familiar estabelece-se como sistema 

de clonagem. Prevenindo a destruição futura da casa e o massacre da sua integridade a 

possibilidade de dividir a casa, sem que esta perca qualquer uma das suas partes, 

permite não perpetuar situações que já não existem. 

 «A casa do divórcio é a expressão de uma situação paradoxal própria da 

sociedade contemporânea na qual coabitam a pesquisa permanente de homogeneidade 

e das revindicações individuais ou comunitárias cada vez mais afirmadas. Nesse sistema 

esquizofrénico que se reproduz em todos os domínios do quotidiano e a cada nível da 

sociedade, cada um tem de se definir como sujeito individual e colectivo, podendo 

comutar permanentemente entre as suas dependências e as suas aparências. A casa é 

desde a sua origem o lugar de formação deste diálogo, sendo tanto espaço de expressão 

privilegiado duma comunidade em volta de princípios partilhados, como lugar de 

emergência de conflitos, de procura de satisfação de desejos individualistas. [...] 

O divórcio é inseparável do lugar de união. [...] 

"La maison du divorce" 

F. Meadows e F. Nantois, 1999/2001 

[Archilab 2001] 
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A casa do divórcio é, enfim, uma habitação. Localizada num lugar que se 

apresenta como um Paraíso abandonado, uma casa cuja tipologia não deixa de fazer 

referência à das primeiras cabanas primitivas. [...] A casa do divórcio nunca pertencerá 

a um lugar, é uma arquitectura sem sítio, uma produção abstracta. Os seus materiais, 

as suas técnicas de colocação em obra, a sua forma, são tanto efeito da mundialização 

actual do tratamento do habitat como do respeito das regras locais cuja tradição incerta 

é em si mesmo submetida a outras directivas. A casa do divórcio não é pesada, nem 

ordinária ou heróica, nem extraordinária. É uma arquitectura que procura exprimir ou 

transmitir valores, quaisquer que eles sejam.» [archi media, 1999]  

 

 

 

 

in "La maison du divorce" 

F. Meadows e F. Nantois, 1999 

[archi media, 1999] 
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4 .  « A casa nómada ou "a 
casa é um aparelho a 
transportar consigo, a 
cidade é uma máquina 
onde nos conectamos."»   

[ D a v i d  G r e e n e ,  1 9 6 6 ]  
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4 . 0  I n t r o d u ç ã o  
 

«A cidade da segunda metade do século XX é uma selva vibrante e expansiva 

que abriga o imenso potencial da cultura de massas. É uma cidade sem limites; o seu 

espaço está ditado pelo movimento e pelo tempo, e pelos meios de comunicação. O 

cidadão está exposto a um bombardeamento de ilusões comerciais que tentam agarrá-lo 

num sonho sobre a natureza fictícia. [...] 

A explosão da cidade dos finais do século XX desfez a anterior distinção entre 

cidade e campo, cidade e natureza. A nova cidade é uma metrópole espaçosa, um 

sistema de múltiplos extractos de povos, bosques, reservas naturais e terras de cultivo. 

Converteu-se numa paisagem moderna cultivada de todo o tipo de coisas que se foi 

desenvolvendo aleatoriamente em diferentes lugares. [...] A cidade recolonizou a 

paisagem existente, dando à paisagem agrária um carácter urbano. A cultura de massas 

alimenta as possibilidades que oferecem o bem-estar, a tecnologia, a mobilidade.  

A excelente condição física do urbanita dá-lhe a possibilidade de correr em 

maratonas, esquiar e praticar surf. O urbanita está seguro de si mesmo e bem 

informado, encontra a sua liberdade e escolhe as suas próprias subculturas. A cidade é o 

seu domínio, excitante e sedutor. Como um nómada domina extensas zonas desta nova 

paisagem, modificando constantemente a sua envolvente quando se desloca em 

trabalho, passeia por prazer ou viaja. Demonstrou a si mesmo que é capaz de encontrar 

o seu caminho nesta nova paisagem e de fazer seus alguns lugares. 

O urbanita é um explorador criativo e curioso. [...] Realiza assim uma viagem 

através do espaço praticamente inigualável. A auto-estrada oferece o equivalente actual 

dos passeios através dos jardins paisagistas mais belos do século XVIII. O carro 

transporta-nos através duma paisagem de objectos atraentes e vistas surpreendentes, 

convertendo-se na viagem mais próxima da sucessão cinematográfica. 

Viajar é aditivo. Cansado de todas as imitações da natureza e da retórica dos 

anúncios, o urbanita usa a viagem com fins terapêuticos. A paisagem urbana oferece 

sensações vitais autênticas pelas quais o urbanita suspira. 

Não só extensões de terras, amplos campos de trigo e baías, mas também os 

ícones da cultura contemporânea: silhuetas de cidades e aeroportos, a decoração 

nocturna de complexos industriais, cruzamento de redes de cabos de alta tensão, 

barragens e pontes atléticas. O movimento gera um sentido de escala e proporção no 

que diz respeito ao mundo. Para o urbanita é uma fonte de êxtases e embelezamento. A 

heroicidade da paisagem envolve-o numa energia renovada e de inspiração: ‘Siting on 

the dock of the bay.’» [Adriaan Geuze, 1996] 

 

O nomadismo nunca deixou de alimentar o imaginário das sociedades 

sedentarizadas. As paisagens exóticas dos postais ainda produzem emoções fortes e 

sensações surpreendentes no homem contemporâneo, porque a fascinação e desejo de 

lugares longínquos restam intactos apesar de todas as conexões em rede. Partir à 

aventura e enfrentar o mundo tal como ele se apresenta é o lema dos novos nómadas 

urbanos. Habituados ao imprevisto, à instabilidade permanente do dia-a-dia e a uma 

vida de risco, possuem uma grande capacidade de ajuste e transgressão das regras 

preestabelecidas. O nómada urbano move-se de cidade em cidade segundo vias 

existentes, através de linhas virtuais ou ainda por caminhos aleatórios. A sua mobilidade 

tanto pode ser ditada por destinos predefinidos, como pelas leis do inesperado, mas 
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destaca permanentemente a evidente atracção dos pólos urbanos centrais. Os seus 

itinerários individuais, de amplitudes e frequências variadas e variáveis, sobrepõem-se 

aos corredores urbanos preexistentes, sem que ocorra uma desvinculação em relação 

aos contextos sociais, políticos e económicos.  

O urbanita que Adriaan Geuze descreve é este novo personagem para quem as 

relações entre uma família, uma casa e um lugar não correspondem a uma localização 

geográfica precisa. Sem um lugar fixo ao qual voltar, a sua casa é um lugar incompleto 

em permanente elaboração que se opõe aos hábitos ancestrais de construção da 

habitação. Arquitectura do instante, concebida para não permanecer e que evoca a 

transformação constante das personalidades e a ligeireza das relações entre o homem e 

a sua envolvente, a casa do novo nómada urbano pode comparar-se à cabana primitiva 

no que diz respeito ao desejo de solidão e despojamento. Pela sua capacidade de criar 

espaços íntimos em lugares públicos o seu modo de vida encontra-se no limite das 

tradicionais distinções entre público e privado questionando a dimensão do tempo e a 

relatividade dos espaços. 

A sua mobilidade constante estabelece-se segundo os princípios descritos por 

Deleuze e Guattari no livro "Rhizome": qualquer viagem pode e deve ser conectada a 

outras viagens possíveis; não existem destinos fixos que integrem uma estrutura; esses 

destinos multiplicam-se a partir da realidade urbana que os acolhe; em cada lugar a 

viagem pode ser interrompida para recomeçar mais tarde e as deslocações dos novos 

nómadas urbanos não entram em conflito com as dos outros habitantes do planeta. 1 A 

viagem não é feita do somatório dos lugares visitados, mas da continuidade desses 

lugares. Assim, também a casa não se constrói por acumulação de objectos pessoais, 

mas pela memória que os nómadas guardam dos mesmos. É uma casa que sonha com 

uma existência flexível de liberdade de movimentos e que procura dissolver a 

materialidade da arquitectura. Uma casa que tanto se define pelo egoísmo e pelo 

individualismo, como pela partilha da vida íntima com um amplo conjunto de vizinhos; 

que tanto é transportada como reconstruída a partir dos elementos existentes e que 

embora se associe a um habitat individual pode ser vivida por um grupo familiar. Os 

emigrantes de entre cidades de que falamos encontram a essência do habitar no viajar 

constante pela cidade global. 

Qualquer um dos seguintes exemplos rompe simbolicamente com a imagem da 

casa tradicional pela ausência duma habitação fixa. Ao longo duma viagem sem limites, 

o novo nómada urbano acumula imagens de si mesmo e uma nova consciência do 

espaço do mundo: «Faites la ligne et jamais le point!» [Deleuze e Gauttari, 1976] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Analogia feita com as características aproximativas do rizoma de Deleuze e Guattari que se 

dividem em princípios de conexão, heterogeneidade, multiplicidade, ruptura e cartografia. 
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4 . 1  P r i v i l e g i a r  a  d i s p e r s ã o  
 

A casa secundária foi provavelmente o primeiro sintoma de dispersão da casa e 

de mobilidade dos novos nómadas urbanos. Comummente chamada casa de férias ou 

casa de fim-de-semana, constitui o momento inicial de um nomadismo sazonal 

direccionado, de fuga da monotonia do dia-a-dia e de procura de novas identidades. 

Para escapar à rotina quotidiana os nómadas fogem à própria casa: ir de férias implica 

deixar a casa vazia, desocupar um espaço para ocupar um outro e, deste modo, a 

segunda casa é um lugar privilegiado onde realizamos sonhos de habitar que não 

pudemos concretizar na primeira. A casa secundária pode entender-se como uma 

duplicação da vida: multiplicamos os utensílios de cozinha, os acessórios de casa de 

banho, as contas de luz, água e gás... ou como uma divisão: metade dos livros estão 

sempre na outra casa, numa guardamos a roupa de Verão noutra a de Inverno... 

Mas as experiências que nos interessam são de outra ordem de valores. Embora 

se concretizem pela duplicação ou divisão da casa, a sua dispersão corresponde a uma 

sucessão de episódios da vida numa grande variedade de espaços privados. O novo 

nómada urbano sonha com a diversidade dos seus espaços de habitar. A cada etapa do 

dia ou da vida faz corresponder uma sensibilidade particular e um lugar específico com 

distintos valores de luminosidade, diferentes odores, temperaturas, cores, texturas e 

padrões das matérias e objectos espalhados pelos seus espaços habitáveis. A tecnologia 

actual permitiu-lhe adquirir uma certa independência em relação à localização da sua 

casa. Já não precisa de viver permanentemente no mesmo lugar, o que é favorecido 

pelas mudanças constantes de emprego e pelas alterações profundas das relações 

familiares ao longo da vida. Por outro lado, o incremento da capacidade económica e os 

progressos das técnicas de comunicação contribuem para a possibilidade de viver em 

vários lugares simultaneamente, mudando de casa ao sabor dos humores de cada 

momento. São casas regidas por regras diferentes, por vezes antagónicas, que 

aparecem em estreita relação com os movimentos dos seus habitantes e que constituem 

momentos de pausa onde estes podem encontrar uma parte de si mesmos, como 

recortes da sua personalidade. 

Assim começaram os estudos de Absalon, artista israelita, sobre espaços 

habitáveis que culminaram com a realização em 1993 de seis células, em tamanho 

natural, marcadas por uma estratégia voluntária e determinada de pesquisa sobre o 

espaço mínimo elementar da casa individual. As suas seis casas são pequenos quartos 

equipados com uma cama, uma mesa, um chuveiro, um lava-loiça e alguns espaços de 

arrumação. Habitações minimalistas, individuais, reduzidas ao essencial da vida 

doméstica cuja sobriedade das formas, rigor geométrico e optimização dos serviços lhe 

permitiram conceber seis espaços à sua medida. Uma vez realizadas deveriam constituir 

verdadeiros lugares habitáveis cuja variedade seria o espelho de uma única 

personalidade. O conjunto das seis células forma uma totalidade que se destina a uma 

dispersão internacional: Paris, Zurique, Telavive, Frankfurt, Nova Iorque, etc., cidades 

onde o artista se deslocava regularmente em trabalho. As seis casas deveriam ser 

construídas em confrontação com o espaço urbano, pois não pretendiam ser soluções de 

isolamento, mas seriam dispositivos de resistência à estandardização dos 

comportamentos que rege a sociedade de consumo actual. O conjunto das diversas 

experiências revelar-se-ia como uma autobiografia do habitar de um nómada urbano, 

interrompida pela morte precoce do artista. 
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Com o aparecimento da residência secundária nascia a ideia de residência 

principal; estes dois termos inseparáveis seriam contestados, problematizados, 

questionados e finalmente anulados na obra de Absalon onde nenhuma célula é mais 

importante que qualquer outra, e as seis também não seriam simples extensões, apoios, 

de uma "verdadeira" casa ou de um "verdadeiro" apartamento. Assistimos a um 

desmembramento ou fragmentação da Casa com "C" grande, uma perturbação que 

conduz a uma difusão do espaço doméstico em resposta às necessidades do nómada 

urbano. 

Seis células, Absalon, 1993  

[Parent e Scherf, 1993] 
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Efectivamente, «porque não privilegiar a dispersão? Em vez de viver num único 

lugar, procurando vãmente reunir-se, porque é que não teríamos, espalhados por Paris, 

cinco ou seis quartos? Eu iria dormir a Denfert, escreveria na praça Voltaire, ouviria 

música na praça Clichy, faria amor na Poterne des Peupliers, comeria na rua de Tombe-

Issoire, leria perto do parque Monceau, etc. No fim de contas, isto será mais estúpido do 

que colocar todos os comerciantes de móveis no arrabalde Saint-Antoine, todos os 

comerciantes de vidro na rua do Paradis, todos os alfaiates na rua do Sentier, todos os 

judeus na rua dos Rosiers, todos os estudantes no Quartier Latin, todos os editores em 

Saint-Sulpice, todos os médicos em Harley Street, todos os Negros no Haarlem?» Ou 

«de um modo pouco mais transgressivo, podemos pensar numa partilha que se apoie, já 

não em ritmos circadianos, mas em ritmos heptadianos1: o que nos daria [...] sete 

divisões, denominadas respectivamente: lundoir, mardoir, mercredoir, jeudoir, 

vendredoir, samedoir e dimanchoir.» [Georges Perec, 1974] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Um habitat fundado em ritmos circa-anuais existe; alguns happy few que dispõem 

de residências suficientes para se poderem esforçar a conciliar os seus valores, o seu 

gosto pelas viagens, as condições climáticas e os imperativos culturais. Poderemos 

encontrá-los, por exemplo, em Janeiro no México, em Fevereiro na Suiça, em Março em 

Veneza, em Abril em Marraquexe, em Maio em Paris, em Junho no Chipre, em Julho em 

Beirute, em Agosto na Dordonha, em Setembro na Escócia, em Outubro em Roma, em 

Novembro na Costa Azul, e em Dezembro em Londres...» 
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4 . 2  D o m u s  M o b i l i s  
 

 Chegado o desejo, a paixão, a necessidade de se deslocar com uma mala de 

viagem gigante que conteria tudo o que é necessário a uma vida autónoma, livre das 

reservas de comboio, de avião, de hotel e de outras contingências, a casa ganha rodas e 

segue o seu mestre, como numa fantasia de Jules Vernes descrita em 1880 no livro "La 

maison de vapeur", onde quatro viajantes franceses exploram o desconhecido Extremo 

Oriente, ao volante ou a bordo duma construção supra confortável cujo luxo ostentador 

quase não deixava transparecer a mudança de paisagem. Uma enorme locomotiva, 

disfarçada no interior de um elefante de aço, permitia que os passageiros se 

deslocassem «conservando o seu ambiente, transportando a sua casa e todas as 

recordações que a compõem, alterando sucessivamente o seu horizonte, modificando os 

seus pontos de vista, a sua atmosfera não alterando nada da sua vida.» [René Duverne, 

1934] 

O aspecto exterior da "roullotte" de Raymond Roussel, apresentada no Salão do 

Automóvel em 1925, era menos assustador e luxuoso. No entanto, a sua auto-caravana 

estava equipada com todo o conforto necessário: cozinha, casa de banho e geradores 

eléctricos que lhe asseguravam uma autonomia completa. Roussel viajou sem deixar um 

único dia a sua própria casa, que conduzida por um motorista em smoking, com ele 

atravessou inúmeras paisagens exteriores de França, Suiça e Itália. Numa última 

resistência à necessária leveza e despojamento da casa móvel, a decoração interior da 

sua auto-caravana corresponde a um majestoso apartamento cuja decoração lembra a 

dos deslumbrantes vagões-cama do "Expresso do Oriente". Habitáculo surrealista e 

objecto de distinção, «no seu percurso, a auto-caravana foi visitada em Chamonix pelo 

sultão de Montcalieri, pela princesa Laetitia Bonaparte, e em Roma, por Mussolini que 

estudou atentamente cada detalhe. O Senhor Raymond Roussel foi recebido pelo Papa 

numa audiência particular que também se interessou por este curioso género de 

turismo.» [Michel Leiris, "Le voyageur et son ombre", La Bête Noire, 1935 in Philippe 

Duboy, 2000] 

Como alternativa ao ambiente impessoal dos quartos de hotel e à casa de férias, 

a caravana é um símbolo maior do nomadismo contemporâneo, é o arquétipo da casa 

móvel. Tal como Le Corbusier nos diz a propósito das casas Voisin: «Parecia que até 

aqui a casa estava pesadamente agarrada ao solo pela profundidade das suas fundações 

Ilustração de "La maison de vapeur" 

de Jules Vernes, 

Colecção Hetzel, 1880 

[Rousseau, 1997] 
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e pelo peso dos seus muros espessos; esta casa, era o símbolo da imutabilidade, a casa 

natal, o berço da família, etc. A casa Voisin é uma das primeiras a marcar o contraponto 

desta concepção.» Le Corbusier, como muitos outros, procurou associar a produção em 

série de automóveis com a produção em série de casas e foi talvez nesse momento que 

se deu o primeiro passo na eterna confusão entre os termos transportável e móvel, 

baralhando até hoje as relações entre casa prefabricada em série e casa móvel.  

O Lincoln Continental descapotável modificado por Franck Lloyd Wright, o 

cabriolet Adler de Walter Gropius, os modelos Dymaxion de Buckminster Fuller, o 

Página 18 da revista "L'Illustration" 

de 27 de Fevereiro de 1926, 

[Duboy, 2000] 
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Automóvel mínimo de Le Corbusier, o Alfa Romeo de Gio Ponti, o Citroën 2CV de Pierre-

Jules Boulanger, o mini-autocarro de Norman Foster, o Fiat VSS de Renzo Piano e Peter 

Rice, demonstram um claro interesse dos arquitectos pela indústria automóvel, onde se 

confrontam com ritmos diferentes de concepção e produção e com o factor mobilidade. 

Mas, a casa Voisin, como tantas outras produzidas em série, nunca foi uma casa móvel. 

A sua mobilidade limitava-se ao percurso entre a fábrica onde tinha sido construída e o 

terreno onde deveria ser implantada. A oposição com a casa tradicional estabeleceu-se 

em duas frentes que os arquitectos nem sempre souberam separar. Também por esse 

motivo, nem a casa prefabricada, nem a casa móvel conseguiram realmente motivar as 

populações para um habitar a longo prazo. 

 

Apesar disso, o automóvel, prótese tecnológica e prolongamento exterior e 

móvel da casa, transformou-se num verdadeiro lugar com múltiplas funções e 

significados, que incluía «todas as boas coisas da vida – mobilidade, compra e venda 

instantânea, inutilidade articulada, guarda-fatos móvel, caixote do lixo, climatização, 

estéreo, cinzeiro – estão incorporadas no automóvel.» [Warren Chalk, 1966] O carro 

constitui um território pessoal e individualizado que se desloca para qualquer lado e que 

modificou claramente as regras de propriedade. O lugar de estacionamento passou a ser 

um pedaço de terreno público privatizado por curtos períodos de tempo. Um não-lugar 

capaz de acolher uma verdadeira casa onde podemos trabalhar, comer, dormir, ouvir 

música, telefonar... 

No entanto a ideia de progressão, desenvolvida na revista Archigram nº 8, de 

que inicialmente o automóvel seria um satélite da casa, depois o automóvel seria uma 

casa e finalmente a casa tomaria o lugar do automóvel não se concretizou. O carro 

continua a ser um compartimento da casa que estabelece a transição entre o interior da 

mesma e o espaço exterior público. «De facto a sociedade de consumo nunca aceitou as 

ideias de máquina, de motor ou de rodas associadas à casa, restringindo-os a um uso 

marginal, temporal e inclusive não arquitectónico. A metáfora da mobilidade funcionou 

como um paradoxo: enquanto que os arquitectos modernos a associavam à velocidade, 

ao progresso e à modernidade, a opinião pública sempre destacou a casa como a 

aspiração social a uma propriedade imóvel, tradicional e regressiva, ainda que noutros 

equipamentos crescesse o interesse e a procura pelo consumo de artefactos 

“modernos”. [Willy Muller, 1997] 

Assim sendo, muitos dos projectos actuais de casas móveis respondem a 

situações de emergência social. Em vez de procurarem reproduzir a estabilidade da casa 

tradicional, as novas propostas contemporâneas transmitem a fragilidade própria da 

"Viatura D45", 

Buckminster Fuller, 1945 

[www.geocities.com] 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Casa transportável", Indonésia 

[Lléo, 1998] 
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casa móvel, respondendo à precariedade em que vivem milhares de pessoas. A 

caravana perdeu a sua enorme carapaça, o motor do automóvel, os seus sonhos de 

liberdade e de independência total. A casa móvel contemporânea é um objecto de 

resistência aos modelos estabelecidos. 

O "Veículo para sem-abrigo" do artista Krzysztof Wodiczko, "The square car" do 

arquitecto John Körmelling e “Booster” de Carsten Höller são utensílios de sobrevivência 

realizados ao serviço da urgência social para grupos urbanos alternativos. São carcaças 

metálicas abertas ao exterior, aos ruídos e fumos urbanos; micro-habitáculos ligeiros, 

práticos, efémeros e rápidos que oferecem uma intimidade insignificante; casas livres 

das condições do lugar em que se implantam provisoriamente e que asseguram 

transporte e conforto mínimo. 

Perdeu-se o sentimento do monumental, do maciço e do estático em favor de 

uma estreita relação entre a paisagem e um habitat precário, em favor de uma 

economia de meios extrema. A casa móvel tende a tornar-se "transparente" e 

"invisível", como nos mostra o "Habitat Nómada e Furtivo" de François Roche. Trata-se 

de uma casa capaz de reflectir o mundo que a rodeia. O nómada que a ocupa desliza 

pela cidade escondendo-se e camuflando-se através do envelope exterior da sua casa. 

Contra toda e qualquer identificação com a casa tradicional um muro espesso de 

sessenta centímetros de largura por três metros de comprimento, atrelado a uma 

bicicleta, reveste-se de uma fina folha brilhante de aço inoxidável que espelha e deforma 

a realidade urbana atravessada. No interior, um colchão, uma instalação sanitária 

"Booster", Carsten Höller, 1995 

[Rousseau, 1997] 

 

 

 

"Veículo para sem-abrigo", 

Krzysztof Wodiczko, 1989 

[Rousseau, 1997] 

 

 

 

 

"The Square Car", 

John Körmelling, 1994 

[Rousseau, 1997] 

"Habitat Nómada e Furtivo", 

François Roche, 1998 

[Quaderns nº 224, 2000] 
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química, um duche com possibilidade de ligação à rede pública e alguns arrumos 

permitem cumprir funções elementares de higiene e descanso. 

 A casa móvel põe em causa a noção de origem e acompanha os destinos 

indefinidos do seu habitante. Livre de localizações fixas permite a mobilidade da casa em 

simultâneo com a mobilidade das pessoas e estabelece uma orientação de 

transformação dos hábitos ancestrais relacionados com a casa natal. Promove o 

desenvolvimento de tipos não residenciais, dilui as distinções entre público e privado, 

favorece a adaptação biológica e de comportamentos, oferece um conforto portátil e 

subordina o habitat ao percurso num futuro indeterminado.  

Na procura de novos territórios, novas histórias, novas aventuras e perigos os 

arquitectos inspiram-se na vida de grupos de nómadas, como os ciganos, que 

estabelecem percursos migratórios mais ou menos aleatórios e misturam uma vida 

nómada com o sedentarismo urbano, andando à deriva pelas cidades, sem possuírem 

uma interioridade completa, nem obterem uma deslocação livre. A sua 

autodeterminação liberta-os de uma série de normas cadastrais e jurídicas, mas a sua 

liberdade de movimentos encontra-se cada vez mais condicionada pelas regras da 

população sedentária. Já não podem andar à vontade ocupando temporariamente este 

ou aquele terreno; actualmente são-lhes atribuídos certos "parques de estacionamento", 

equipados com alguns serviços mínimos, que acentuam a estreita relação da casa móvel 

com a mobilidade automóvel. A sociedade actual aceita e estimula a mobilidade turística 

e a mobilidade profissional, mas ainda não encontrou respostas para conciliar a 

mobilidade dos nómadas ancestrais ou dos nómadas forçados pela pobreza, com a 

estrutura urbana existente.  

«Como reacção contra as tentativas inúteis de conjugar as necessidades de uma 

população em constante mudança com o tecido urbano existente, ou contra a 

construção de mais estruturas fixas, [os jovens arquitectos parisienses] Claire Pétetin e 

Philippe Grégoire construíram uma unidade móvel adaptável às necessidades de um 

individuo ou de uma família.» [Phyllis Richardson, 2001] A sua "Maison Valise" destina-

se às populações nómadas de Berlim – os Rollheimers – considerados como um grupo 

marginal à sociedade da capital alemã. Como uma mala de viagem com rodas, constitui 

um espaço de vida elementar, pequeno e compacto, cujo espaço doméstico se expande 

e relaciona directamente com o espaço público da rua. Estas estruturas temporárias, 

unidades móveis e extensíveis, não se destinam à periferia urbana, mas a implantarem-

se no centro comercial da cidade. 

Tal como a "Maison Valise", as casas-barco de Amesterdão ou das paisagens 

orientais, propõem um modo de vida ligeiro, que oferece a liberdade de uma casa 

"La maison-valise", 

Claire Pétetin e Philippe Grégoire  

[L'architecture d'aujourd'hui nº328, 

2000] 
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isolada e individual, vivendo no centro da cidade. Estas embarcações são plataformas, 

terraços e jardins flutuantes que conjugam independência, mobilidade e centralidade, 

aumentando a superfície edificável dos territórios terrestres, colonizando arquipélagos 

desabitados ou atravessando oceanos e subindo rios para aceder a regiões sem solo 

firme, cuja geografia acidentada só permite acesso marítimo ou fluvial. 

 A "Casa voadora" projectada em 1965 pelo arquitecto Guy Rottier faz referência 

a um terceiro tipo de mobilidade, já não terrestre, nem aquática, mas aérea. É uma casa 

de plástico equipada com propulsores de turbinas, compressores e um reservatório de 

combustível com capacidade para sobrevoar distâncias compreendidas entre cinquenta e 

cem quilómetros. O seu espaço habitável pode abrigar uma família de quatro pessoas 

pois inclui uma cama para os pais e duas camas sobrepostas para os filhos, um espaço 

de confecção de alimentos, uma casa de banho e a cabine de pilotagem. A caravana-

helicóptero pode viajar até lugares inóspitos como o cume de falésias e escarpas ou o 

interior de florestas densas, necessitando apenas de dez metros quadrados para aterrar. 

Ao concebê-la o seu autor procurou afirmar «a liberdade de expressão em arquitectura, 

a escolha livre do lugar onde a casa se implanta, a livre escolha dos materiais de 

construção, a eliminação dos muros e da propriedade de férias e a eliminação das 

comissões de estética e dos lugares.» O seu objectivo era conquistar «o luxo de poder 

escapar, de brincar com as leis, os espíritos, as propriedades, noutras palavras oferecer-

se um pouco de liberdade. Era uma ideia que podia ter sido uma realidade, uma ideia 

que se realizará um dia.» [Guy Rottier, 1965 in Frac Centre, 1997]  

Seja auto-caravana, casa-bicicleta, casa-mala de viagem, casa-barco ou casa-

helicóptero, a casa móvel deixou de ser apenas uma caravana de férias e ganha 

progressivamente estatuto de casa principal como as Mobil-home norte-americanas, 

transformando-se num objecto autónomo conectável à cidade sempre que precisa de se 

abastecer. Explorando as ideias tradicionais de refúgio e de permanência versus 

mobilidade, abre perspectivas para novos tipos de arquitectura nómada. A casa móvel – 

automóvel, barco ou helicóptero – será certamente uma das formas da casa do futuro. 

 

 

 

"Casa voadora", Guy Rottier, 1965 

[Frac Centre, 1997] 
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4 . 3  P a r a s i t a s  U r b a n o s  
 

No âmbito da exposição PARASITE (Protótipos para casas Avançadas/ Recém 

feitas/ Anfíbias/ a pequena eScala/ Individuais/ Temporárias/ Ecológicas) realizada em 

Malmö, na Suécia, durante no Verão de 2000, cerca de trinta arquitectos foram 

convidados a conceber pequenas casas que explorassem as capacidades arquitectónicas 

de diferentes espaços residuais das cidades: casas «que não ocupem espaço 

permanente, não necessitem de cimento nem de infra-estruturas especiais e não deixem 

traços permanentes na paisagem (urbana); [casas que se localizem] em espaços que 

normalmente seriam desconsiderados ou inutilizados – em esquinas de ruas, entre 

edifícios, em edifícios existentes, em telhados, em áreas industriais desafectadas, dentro 

ou sobre áreas infraestruturais, em garagens públicas vazias, em áreas de jardim ou 

parcelas inutilizadas, em jardins, na praia, nos portos, nos canais e noutros locais 

urbanos e naturais.» [Kortteknie e Stuhlmocher, 2000] 

Os protótipos expostos estabeleceram-se como colonizações efémeras do espaço 

urbano, supra-adaptáveis à cultura, a diferentes lugares, densidades urbanas, climas, 

tamanhos ou meios disponíveis, e a qualquer pessoa. A casa seria desta forma palco de 

múltiplas formas de um viver selvagem. 

O projecto dos arquitectos croatas Njiric+Njiric, apresentado em Malmö, é uma 

reinterpretação do edifício prefabricado com um estatuto de objecto descartável e 

reciclável após utilização. A sua aquisição ou aluguer definiria o tempo de vida da casa. 

Apesar do seu aspecto ligeiro e económico, a casa divide-se em três zonas funcionais, 

servidas por três pátios interiores, dedicadas respectivamente ao Espírito, ao Corpo e à 

Nutrição/higiene. A ausência de janelas permite a afixação publicitária ao longo de todas 

as fachadas do edifício que tanto pode ser uma casa – projectada inicialmente para um 

casal – como um escritório, uma galeria de arte ou um jardim infantil... Enfim, graças a 

uma efemeridade claramente observável, o projecto adapta-se a múltiplos 

posicionamentos na cidade, de preferência em locais muito densos onde possa sublinhar 

o seu carácter provisório. 

 

Na espera de dias melhores, enquanto a cidade prossegue a sua longa e 

‘natural’ evolução, alguns lugares servem de cenário a ocupações subversivas do espaço 

urbano. Como para revelar lacunas duma urbanidade moderna em decadência, os não 

lugares, as parcelas esquecidas ou consideradas ‘difíceis’, os terrains vagues, acolhem 

programas vocacionados para a revitalização de fragmentos de cidade, transformando-

os em focos de atracção fascinantes. Projectos de aparência frágil e instável exprimem o 

"A house with Three Courts", 

Exposition Parasie, Malmo, Suécia, 

Njiric+Njiric Arhitekti, 2000 

[Archilab 2001] 
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seu estatuto de instalação à priori efémera, logo provocadora de uma ordem 

estabelecida. ‘Playing Ciutat vella’, um projecto de 1998 do grupo Actar, apresenta uma 

proposta de ocupação do espaço entre duas empenas do centro histórico de Barcelona 

com instalações tão provisórias, como imagens furtivas de um filme. Assim, hoje o 

cinema ao ar livre transforma-se num aquário gigante, amanhã poderemos utilizamo-lo 

como campo de treino, ou armazém de contentores, para depois aí suspender diversos 

jardins privados ou quintais públicos, ou construir uma praia de dunas artificiais. 

A finalidade desta arquitectura temporária não é a de criar novas políticas 

urbanas, pois o seu objectivo encontra-se exactamente na subversão das suas normas. 

O interesse é de “inventar novos espaços e novos usos. Ou, mais que inventá-los, 

aceitá-los..., responder a questões concretas do lugar e destacar a sua condição 

específica, a sua escala, as suas dimensões, convertendo-as em algo insólito e divertido 

que pode ser cúmplice do utilizador.” [Yorgos Simeoforidis, 1995 in Salazar, 1999] 

 As proposições de Santiago Cirugeda apoiam-se em distintas formas de 

subversão dos sistemas administrativos e regulamentares da planificação urbanística, 

através de procedimentos não convencionais que se encontram no limite da legalidade 

ou na ilegalidade absoluta. A sua arquitectura do silêncio impulsiona a apropriação da 

cidade por parte dos seus habitantes promovendo a autoconstrução de refúgios urbanos. 

«Em primeiro lugar, deve solicitar aos Serviços de Urbanismo uma autorização para 

realização de “pequenas obras” necessitando colocação de um andaime (taxa de 3000 

pesetas) como, por exemplo, pintar a fachada contra a qual se quer incrustar: alguns 

graffitis serão suficientes, se necessário, para o justificar. Em segundo lugar peça a um 

amigo arquitecto para assinar o projecto do andaime e das suas regras de segurança, 

uma etapa simples que se copia facilmente. Depois, deve entregar o projecto na Ordem 

"Playing Ciutat Vella", Barcelona, 

Actar arquitectura, 1998 

[Quadrens nº 224, 2000] 

"The mutant [and silence] 

architecture", Sevilha, Santiago 

[Cirugeda, 2000] 
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dos Arquitectos (taxa de 4000 pesetas) sem preencher a alínea “duração das obras”. 

Enfim, pode construir o seu próprio refúgio urbano com os materiais e recursos 

estilísticos desejados: a comissão dos monumentos e sítios históricos nada poderá fazer 

durante alguns meses e o refúgio está pronto para ser habitado.» [Cirugeda, 2000] 

A mesma atitude pode ser adoptada para contornar as leis urbanísticas de colocação de 

contentores no espaço público cujo uso não se encontra definido legalmente. Nestes 

andaimes e contentores personalizados, reservas urbanas provisórias, podemos 

estabelecer um ponto de encontro, criar um jardim privado, zonas de jogo para crianças, 

uma sala de estar ao ar livre, um atelier, uma copa, um quarto de amigos, um jardim de 

Inverno suspenso, um estendal para secar a roupa, um solário... 

Este tipo de próteses urbanas apresenta-se como uma oportunidade latente de 

revitalização de espaços indefinidos, indeterminados, incertos e imprecisos. Um processo 

de reciclagem e contínua mutação do território, realizado através da colonização dos 

vazios urbanos e da ideia de uma casa temporária voluntariamente inacabada. As 

estruturas mutantes de Cirugeda contêm um enorme potencial capaz de libertar a 

imaginação das pessoas e de as fazer participar na concepção simultânea da sua própria 

casa e da atmosfera urbana que a envolve, demonstrando às autoridades a sua 

incapacidade de controlo duma realidade plural. 

O MDU – Mobile Dwelling Unit, apresentado no Archilab 2001 por LOT/EK 

Architecture, é um módulo de habitação que pode corresponder ao tipo de instalação 

proposto por Cirugeda, pela sua utilização de contentores industriais transformados em 

espaços individualizados e de carácter doméstico. As caixas de dimensões normalizadas 

estão equipadas de mobiliário que desliza para o exterior deixando ao habitante a opção 

de libertar completamente o espaço interior e de o arrumar na íntegra em períodos de 

viagem. Também as estruturas de ocupação "AD 1-2-3" do arquitecto argentino Willy 

Müller – 1993 – se caracterizam pela transgressão dos limites, ultrapassando as 

expectativas de aproveitamento de fachadas cegas onde se alojam anúncios 

publicitários. Estes podem ser utilizados através de uma forma legal, sem aquisição 

prévia dos terrenos disponíveis, mediante um pagamento que concede direitos de 

utilização temporária. Os dispositivos móveis e multiaderentes de Müller instalam-se 

dando volume e espessura à publicidade afixada nas empenas da cidade apoderando-se 

das reservas de espaço vertical.  

 Tendo em conta que as cidades não possuem muitos mais espaços livres para 

construção permanente, e que a poluição publicitária não será facilmente eliminada do 

nosso dia-a-dia, a reutilização destas estruturas existentes parece constituir-se como 

uma solução futura para a infiltração efémera de espaços habitáveis em locais com boa 

visibilidade e acessibilidade.  

"Mobile Dwelling Unit", 

Lot/EK Architecture, 2001 

[Archilab 2001] 
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«Acostumámo-nos a pensar na arquitectura através da sua permanência e 

estabilidade ao longo do tempo e a concebê-la como indissoluvelmente ligada ao lugar 

onde se constrói, como se a sua verdadeira natureza fosse a de opor a sua 

materialidade ao passar do tempo. (...) Sem vestígios, as arquitecturas não 

permanentes, vinculadas a um espaço de tempo curto e limitado após o qual 

desaparecem,  propõem-se como alternativa operativa concreta que recolha as 

intenções e o sentido crítico – e às vezes metafórico – das práticas derivadas da 

mobilidade permanente e da deslocação espacial. Estes conceitos permitem que estas 

arquitecturas estabeleçam práticas que incorporem o tempo como parâmetro 

directamente manipulável. Surge assim uma nova concepção deste, que passaria a 

entender-se como reversível. Estas arquitecturas, que estabelecem uma relação com a 

paisagem limitada temporalmente, manifestam-se como um acontecimento, uma 

proposição que não permanece e que não modifica por si só o lugar onde se instala, que 

não deixa vestígios. Se a velocidade crescente das percepções e o vagabundear no seio 

da cidade introduzem na crítica social metáforas para definir fenómenos emergentes na 

percepção do espaço e do tempo, as arquitecturas do acontecimento seriam a tradução 

material da despreocupação por ajustar, assinalar o espaço com vestígios, para 

compensar a perda de indícios do próprio habitar.» [Cristina Díaz Moreno e Efrén Gª 

Grinda, 2000] 

 Os andaimes, contentores, empenas, coberturas de edifícios são elementos 

comuns da paisagem urbana quotidiana que tal como uma paragem de autocarro, um 

quiosque, uma barraca de praia, uma guarita, uma banca de vendedor ambulante 

aparecem e desaparecem sem que tenhamos uma verdadeira consciência da sua 

presença ou ausência. A sua vida encontra-se limitada pela duração de um efeito. 

Observados como espaços pouco convencionais para intervenções arquitectónicas 

constituem um novo campo de experimentação para a mobilidade individual no seio de 

uma cidade heterogénea. 

Partindo duma coexistência de extrema cumplicidade, os habitantes são 

convidados a uma interpretação contínua das relações locais e globais do espaço urbano 

para uma reinvenção constante dos seus espaços privados. A fugacidade e o nomadismo 

das possíveis instalações de carácter doméstico exprimem-se pela apropriação dos 

lugares sem os transformar e por uma nova relação paisagística com a cidade 

construída. A sua vida breve, com um prazo de validade definido à priori, e a sua 

fragilidade assumida caracterizam a casa como objecto de consumo reciclável. 

"AD 1-2-3, estruturas de ocupação", Willy Müller, 199? 

[Archilab 2001] 
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4 . 4  " V e s t u á r i o  a  h a b i t a r ,  o u  s e m  
o  m e u  S u i t a l o o n ,  s e r i a  o b r i g a d o  
a  c o m p r a r  u m a  c a s a "  [ M i c h a e l  W e b b ,  1 9 6 8 ]  

 

Apollo 11 

20 de Julho de 1969 

Envolvidos nos seus extraordinários fatos espaciais, constituídos por 17 camadas de 

diversos materiais, com um peso de 83 quilos e uma autonomia de quatro horas, Neil 

Armstrong e Edwin Aldrin pisam pela primeira vez a superfície lunar. 

 

Durante os dez anos anteriores, o grupo Archigram, apaixonado pela ficção 

científica e pelos avanços tecnológicos, procurou criar alternativas à casa tradicional 

explorando os limites entre o homem e a máquina. Os seus projectos radicais, apoiados 

em inúmeras fantasias tecnológicas, assemelham-se aos trajes espaciais dos 

cosmonautas, cujo objectivo era estabelecer uma autonomia técnica para uma 

arquitectura transportável capaz de dissolver os limites entre o biológico e o tecnológico. 

Em Dezembro de 1966, a revista Archigram nº 7 publica "Living-Pod" de David 

Green, uma célula de habitação extremamente artificial, inspirada na configuração das 

caravanas e das casas prefabricadas. «Se bem que esta cápsula possa ser associada a 

uma estrutura urbana Plug-in ou instalada numa paisagem aberta, ela não deixa de ser 

uma "casa". Na realidade não é nada mais do que uma caravana de zoom-land. Estamos 

provavelmente num impasse. A hipótese de base tem de ser reexaminada em termos de 

possibilidade de acrescentar mobilidade pessoal e avanço tecnológico.» [David Greene, 

1966 in Guiheux, 1994] Assim sendo, surgem no mesmo ano dois projectos de Michael 

Astronauta 

[Office 2001] 

"Living-Pod",  

David Greene - Archigram, 1965 

[Guiheux, 1994] 

 

"Cushicle", 

Michael Webb - Archigram, 1966 

[Guiheux, 1994] 
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Webb capazes de conjugar a ideia de prótese tecnológica com mobilidade individual. O 

primeiro exemplo é "Cushicle", um abrigo ligeiro, portátil e insuflável, extremamente 

vinculado ao corpo humano. A sua configuração assemelha-se ao do SPS [Sistema 

Portátil de Sobrevivência] utilizado pelos astronautas: uma enorme mochila totalmente 

equipada para uma existência nómada confortável, cuja bolsa pneumática se emancipa, 

expandindo-se, para formar uma casa minimal. O "Cuschicle" constituía um Kit de 

viagem que mais tarde evoluiu para prótese integrada ao corpo no projecto "Suitaloon" 

de 1968. Este é um equipamento de sobrevivência constituído por uma membrana de 

tubos que cobrem e aquecem o corpo. É uma casa capaz de adoptar o comportamento 

do seu dono, cuja transformação do corpo em entidade tecnológica e vice-versa, explora 

os limites entre o homem e a máquina numa acentuada ambiguidade entre natural e 

artificial.  

As experiências dos Archigram sonhavam com um novo tipo de habitante - 

homem-máquina, mutante, cyborg, híbrido ou robot - resultante imediata da capacidade 

transformadora das novas tecnologias. A parcialidade, a ironia e a perversidade das suas 

propostas poderão encontrar um real campo de acção nas novas exigências dos 

nómadas urbanos. 

 Entre surrealismo e ficção, as máquinas celibatárias de Walter Pichler 

constituem outro tipo de próteses capaz de responder a necessidades físicas e emotivas 

do ser humano. Como capacetes virtuais, que acentuam a precariedade do corpo, "TV-

Helmet (portable living room)" e "Small room", realizados em 1967, apresentam-se 

como máquinas que adaptam à forma do Homem e que o transformam numa espécie de 

máquina capaz de converter o exterior em interior do próprio corpo. O seu carácter 

provisório é acentuado pela sua capacidade de instalação e desmontagem instantâneas. 

Também "Intensive-box", do mesmo ano, apresenta a casa como produto de consumo 

instantâneo cujo espaço doméstico se define em torno de uma cadeira que se 

"Suitaloon", 

Michael Webb - Archigram, 1968 

[Guiheux, 1994] 

 

 

"Small room" e "tv-helmet",  

Walter Pichler, 1967  

[Maisons-cerveaux, 1995] 

 

"Intensive-box", 

Walter Pichler, 1967 

[Brayer, 2001] 
 

 

"Wearable chairs", 

Gianni Pettena, 1971 

[Brayer, 2001] 
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transforma numa estrutura minimal controlável, capaz de estabelecer um universo 

doméstico a partir de métodos intuitivos de relação íntima com os objectos. A cadeira é 

um dispositivo que implica o corpo na construção da casa. Habitar equivale ao instante 

de apropriação do espaço que envolve a cadeira: uma vez sentado o indivíduo cria à sua 

volta um campo intensivo que constitui o seu espaço íntimo. «A cadeira nómada, não 

tem um território fixo. [...] Diminutivo da casa, a "cadeira portátil" reconstitui um modo 

de habitar, sem arquitectura, que tem como único objectivo as flutuações de um corpo 

errante.» [Marie-Ange Brayer, 2001] 

 Mais recentemente, as roupas de Lucy Orta ilustram formas leves de habitar 

construídas a partir de uma rigorosa economia de meios e de um elevado respeito pela 

ecologia. Não sendo nem um objecto, nem um instrumento, nem uma arquitectura 

procuram conciliar a mobilidade dos novos nómadas urbanos com a casa transportável. 

A artista tem uma formação de estilista e desde 1992 dedica-se à confecção de espaços 

pessoais alternativos para indivíduos que lutam pela sobrevivência em condições 

adversas: sem-abrigo, militares em campanhas de guerra, voluntários em países de 

extrema pobreza, amantes da natureza, adeptos do campismo selvagem, 

montanhistas...  

As suas pesquisas procuram responder a situações concretas incidindo 

sobretudo sobre os elos sociais, numa luta constante contra a exclusão social. Intervindo 

na rua, em contacto directo com emigrantes clandestinos, desempregados, crianças de 

bairros de lata, quadrilhas e tribos urbanas, as suas intervenções adquirem o estatuto 

de terapias sociais que valorizam o nomadismo como projecto de civilização 

contemporânea. Os seus habitats móveis criam um espaço simbólico de interacção entre 

o indivíduo e a sua envolvente próxima; transportáveis como uma peça de roupa e/ou 

transformáveis numa mochila procuram vestir e abrigar uma ou mais pessoas, 

"Refuge Wear", 

"Collective Wear", 

"Modular architecture",  

"Connector", 

Lucy Orta, 1997  

[www.studiorta.free.fr, 2001] 
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desenvolvendo uma forte intimidade entre o corpo e a casa. Entre popular e primitivo, 

como nostalgia da cabana refúgio e de um interior morno, estas roupas arquitectónicas 

experimentais conjugam independência com interdependência reinventando condições 

para uma nova dinâmica social ao definir novas relações de vizinhança e estimularem 

novos sentimentos de solidariedade, de hospitalidade e de partilha. 

Os Kits de sobrevivência são realizados em diversos materiais: têxteis 

sobrepostos em diversas camadas ou mousses térmicas micro porosas, anti abrasivas, 

impermeáveis e elásticas; malhas de PVC foto-luminescente que captam a luz durante o 

dia e a libertam à noite durante várias horas; ou em tecidos 100% naturais, menos 

resistentes do que as membranas artificiais pois estas facilitam a respiração do corpo 

protegendo-o das moléculas de poluição. Os inúmeros bolsos multiplicam-se como na 

capa do feiticeiro Merlin, servindo para armazenar objectos pessoais de utilização 

quotidiana. 

A casa-vestuário retira ao corpo do nómada o peso excessivo de tudo o que faz 

parte da casa tradicional, adicionando-lhe movimento e um novo conjunto de funções 

essenciais à sua sobrevivência e oferecendo-lhe a possibilidade de transportar a casa às 

costas como uma tartaruga. O artigo de vestuário passa a ser algo mais que uma mera 

peça de roupa. Oásis portátil que ultrapassa a inércia da casa construída e que se 

concretiza pela intimidade do corpo com a envolvente doméstica, tão próxima, que a 

casa passa a ser a segunda pele do corpo. «Não é impossível que um dia a roupa venha 

a ser a última forma de habitat, a última figura da habitação.» [Paul Virilio, 2000]  

À espera desse dia, podemos comprar por cinquenta dólares o refúgio elementar 

de Martín Ruiz de Azúa que não sendo uma peça de vestuário «é uma casa tão básica 

que só tem uma divisão, tão simples que não precisa de montagem, e tão portátil que 

cabe num bolso. [...] Se esta casa insuflável não convence as pessoas a reduzirem as 

suas exigências em relação à casa unifamiliar, ao menos recorda-nos que a vida não 

tem de ser tão complicada como pensamos. A ideia de Ruiz sobre o que é a casa 

elementar abre perspectivas como um manifesto: "Proponho uma casa quase imaterial, 

que se desencolhe através do calor do corpo ou do solo; tão ligeira que flutua e, mais 

importante, que pode dobrar-se e guardar-se num bolso". Em poucas palavras, "ter 

tudo, quando não se tem nada".» [Phyllis Richardson, 2001] 

 

"Casa básica",  

Martín Ruiz de Azúa, 2000 

[Richardson, 2001] 
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4 . 5  U m a  c a i x a  d e  c o r r e i o  n a  c i d a d e  
 

Para legitimar um nascimento é preciso ter um endereço, para obter um bilhete 

de identidade é necessário um endereço, para ter direito a uma conta bancária basta ter 

um endereço e para assinar qualquer tipo de contrato é indispensável um endereço. 

Para receber correio postal é preferível ter um endereço e para encomendar o que quer 

que seja por correspondência é necessário um endereço.  

Assim, o endereço estabelece-se como um ponto essencial de comunicação com 

inúmeras entidades que nos facilitam a inserção na sociedade que nos envolve. De facto, 

a carência social encontra o seu ponto culminante na perda do endereço; se os sem-

abrigo são o que são, não é por falta de abrigo, pois acabam sempre por encontrar um, 

mas sim por falta de um endereço. (Talvez os devêssemos chamar "sem-endereço"!)  

Sendo as necessidades fundamentais do homem contemporâneo: alimentar-se, 

vestir-se e ter um endereço, os novos nómadas urbanos precisam não só da roupa que 

lhes cobre o corpo mas também de uma caixa de correio na cidade cuja funcionalidade 

torna a ideia da casa praticamente acessória, uma vez que grande parte das actividades 

vitais do homem podem ser satisfeitas fora da mesma. Efectivamente, «os 

acontecimentos que até agora apareciam no interior da casa estão distribuídos por toda 

a cidade. Os cafés e as lavandarias são típicos exemplos. Os fast-food, as pizzarias e as 

saunas amputam à casa não só a sala, mas também a cozinha e as casas de banho. 

Ao fim e ao cabo, no futuro, uma cama, uma instalação vídeo, uma trituradora 

de lixo [e uma caixa de correio] serão capazes de mobilar uma casa. A absorção total do 

espaço residencial privado pelo espaço urbano permite-nos pensar numa imagem como 

esta: o espaço privado também se encontra em vias de fragmentação.» [Toyo Ito, 1996] 

A casa seria então apenas uma estação de serviço, um posto de reabastecimento de 

energias ou um lugar de passagem privado da presença do corpo humano. 

No projecto "Pao 1 e 2", a pesquisa de Toyo Ito recai sob as alterações do 

espaço individual e a subjectividade do novo nomadismo urbano no seio da sociedade de 

consumo actual. A cliente é uma rapariga de Tóquio, jovem, solteira e independente 

financeiramente. Não transporta nada com ela, não tem cozinha, nem biblioteca, nem 

guarda-roupa. A sua casa funciona como um camarim onde ela se prepara e espera pelo 

início do espectáculo, cujo convite recebeu pelo correio. Um toucador/beleza, uma 

consola de informação/comunicação, uma mesa e uma cadeira/repouso, são os 

"Premobiliário para a moda" 

"Premobiliário para o aperitivo" 

"Premobiliário para a inteligência", 

Toyo Ito, 1985 

[Ábalos e Herreros, 1995] 



 102 

elementos de um novo programa de redefinição das actividades do âmbito privado. Não 

oferecendo resistência ao mundo urbano de Tóquio, a casa da rapariga nómada 

estabelece um novo contraponto entre o espaço privado e o espaço público. O 

minimalismo decorativo, a dimensão e fragilidade dos móveis, e a ausência de objectos 

pessoais nem sequer destacam um consumismo acentuado.  

A jovem nómada prepara-se para sair, a sua casa é a cidade. Provavelmente 

encontra-se com os habitantes da casa Aura, um projecto dos arquitectos F.O.B. 

Association, que constitui outra audaciosa interpretação e concretização de um refúgio 

para nómadas urbanos. Localizada numa parcela de 3,5 por 21,5 metros, típica da 

cidade de Tóquio, a casa define-se como uma tenda. Num único volume, obtido através 

de uma simples membrana de tela translúcida esticada entre duas paredes estruturais, o 

espaço interior opõe-se às utilizações convencionais do espaço doméstico. Alimentação, 

higiene, sono e divertimento não são totalmente possíveis nesta casa. As reduzidas 

dimensões da cozinha e dos serviços sanitários, a indefinição funcional das restantes 

divisões interiores, a ausência de isolamento térmico e acústico caracterizam a Casa 

Aura como um espaço de armazenamento duma intimidade instável. Ao longo do dia, os 

seus proprietários usufruem dos serviços que a cidade lhes oferece: da eficácia dos fast-

food à tranquilidade dos balneários públicos. A casa existe como reserva de privacidade 

e utiliza-se como um ninho de andorinha ao qual se volta após a conclusão de um ciclo 

de migração. 

 

A experiência do grupo LE K assume a casa-caixa-de-correio através da 

eliminação total do espaço habitável. O seu projecto de "cabines para sem-abrigo" em 

Lyon, propõe criar um serviço urbano onde as pessoas sem casa possam ter um 

pequeno recanto onde armazenar os seus escassos bens materiais. Instalado numa 

estrutura semelhante a um andaime, qual parasita urbano, um muro de cacifos 

associado a um bloco de balneários públicos, constitui-se como casa minimal para 

dezenas de sem-abrigo. Esses armários minimalistas, que também poderiam encontrar 

em aeroportos, hipermercados ou salas de espectáculos são um ponto de contacto com 

o mundo onde podem receber o seu correio pessoal. Ninguém habita estas instalações. 

Elas acomodam-se em terra de ninguém como símbolo da presença humana, como um 

lugar abandonado após uma utilização temporária numa rejeição acentuada pela 

interioridade. São um baú de espaço capaz de citar a arquitectura da casa, mas sem a 

"Casa Aura", Tóquio, 

F.O.B. Association, 1994 

[L'architecture d'aujoud'hui nº 320, 

1999] 
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concretizar, tal como os conjuntos de caixas-de-correio, na entrada de estreitos 

caminhos de terra batida, se associam à presença de habitações humanas. Essas caixas-

de-correio de borda de estrada têm a capacidade de existir isoladas de toda e qualquer 

construção e podem estabelecer uma nova cartografia da realidade de migração e de 

comunicação.  

Qual é, então, a verdadeira dimensão da casa-caixa-de-correio?  

É uma unidade de habitação reduzida às proporções de um armário ou um 

edifício cuja função se dilui na sua utilização esporádica?  

No essencial, a casa-caixa-de-correio não corresponde a nenhuma arquitectura. 

É antes uma peça de território cuja localização pode ser controlada pelos serviços de 

distribuição do correio, mais ou menos avançados tecnologicamente. «Ao contrário dos 

edifícios [estas caixas de correio] são potencialmente móveis e combináveis entre si. 

Funcionam segundo uma lógica associativa, irracional – lógica de condensação e de 

deslocamento do sonho [de habitar]... [Estes espaços] são simultaneamente 

arquitectura, objecto, escultura, mobiliário, corpo humano, máquina, armário, célula de 

habitação, se bem que seja impossível aí arrumar alguma coisa ou mesmo aí habitar 

verdadeiramente.»  

[Marie Ange Brayer, 2001] 

Em situações extremas o generalizado correio electrónico disponível em 

milhares de postos gratuitos poderá substituir a casa-caixa-de-correio. 

"Les Balises", Le group K, 1994 

[Quaderns nº 224, 2000] 
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4 . 6  H a b i t a r  s e m  d e i x a r  r a s t o s ?  
O u  o c u p a r  s e m  p e r m a n e c e r ?  
 

«Há alguns anos, um dos meus amigos formou o projecto de viver um mês 

inteiro num aeroporto internacional, sem nunca daí sair (apenas, sendo por definição 

todos os aeroportos internacionais idênticos, para apanhar um avião que o conduziria a 

um outro aeroporto internacional). Que eu tenha conhecimento, ele nunca realizou este 

projecto, mas não vemos nada que objectivamente o pudesse impedir: o essencial das 

actividades vitais e a maior parte das actividades sociais podem realizar-se no espaço de 

um aeroporto internacional sem problemas: aí encontramos poltronas profundas e sofás 

não muito desconfortáveis, e muitas vezes, mesmo, salas de repouso onde os 

passageiros em viagem podem fazer uma sesta ligeira; encontramos sanitários, 

balneários públicos, e, frequentemente, saunas e hammams; encontramos cabeleireiros, 

pedicuros, enfermeiras, massagistas-cinesioterapeutas, engraxadores, lavandarias, que 

terão todo o prazer em reparar tacões e fazer cópias de chaves, relojoeiros e oculistas; 

encontramos restaurantes, bares e cafetarias, marroquinarias e perfumarias, floristas, 

livrarias, discotecas, lojas de tabaco e pastelarias, lojas de canetas e fotógrafos; 

encontramos lojas alimentares, cinemas, correios, serviços de secretariado, e, 

evidentemente, uma grande quantidade de bancos (porque, hoje em dia, é praticamente 

impossível viver sem precisar de um banco).» [Georges Perec, 1974] 

A mesma experiência poderia ser realizada em centros comerciais, hotéis, 

estações de metro, estações de serviço, exposições universais, locais que incluem uma 

grande quantidade de serviços. Na realidade é este o modo de vida de muitos músicos 

em digressão, representantes de sociedades internacionais, avaliadores de seguros, 

tripulações de aviões, vendedores que representam as mais variadas empresas, etc., 

que normalmente possuem algures uma casa.  

Mas o que significa viajar quando deixa de existir um lugar de origem a deixar? 

O sujeito que não possui uma casa depara com todo o tipo de encontros, de 

desvios e de imprevistos. A cada momento parte, aceita o risco de fugir e de mudar de 

ambiente. Não possuindo uma habitação fixa ou transportável, a sua casa está por toda 

a parte. Não tem um centro vital a partir do qual definir perspectivas de futuro, nem 

hábitos consolidados que lhe dêem segurança. Em casos limite, a sua existência pode 

passar desapercebida, porque vive em qualquer lugar sem se apropriar do espaço, nem 

do conteúdo das suas partes, utilizando os meios disponíveis sem lhes tocar.  

Mas não se é propriamente sem-casa que, tal como nos diz Düttmann, 

«pressupõe uma carência, uma ausência, uma negação». Habitar sem ter uma casa não 

implica necessariamente pobreza, abandono ou vagabundagem. Não se trata aqui de 

estabelecer uma ruptura ou uma descontinuidade com a sociedade, mas sim usufruir 

das possibilidades que o mundo contemporâneo oferece ao novo nómada urbano. 

 

Bertold Brecht nos seus “Poemas de um manual para os habitantes das cidades” 

aconselha-nos: “Apaga os teus rastos!”  

Que significa apagar os rastos? «Apagar os rastos é não responder ao 

companheiro que bate à porta desde o dia em que chegamos juntos à cidade, é 

esconder o rosto aos parentes que encontramos na rua, é procurar um lugar e utilizar 

uma cadeira sem nunca se sentar e sem nunca se instalar em casa; apagar os rastos é 

também nunca repetir o que dissemos, é renunciar ao próprio pensamento repetido 
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pelos outros, é nunca autenticar nem difundir uma imagem de si próprio, é não deixar 

que inscrevam o teu nome numa campa. “Apagar os rastos” significa assim: não 

deixares que o tempo te alcance, não tentes identificar-te com nenhum espaço, não 

ocupes um lugar específico, não fales uma só língua ou uma única linguagem, nunca 

cries um estilo e não pretendas, sob nenhum pretexto, distinguir-te pelo teu gosto e 

pelos teus modos, nunca cedas perante a família ou perante aqueles que conheceste, 

não construas nenhum monumento nem te erijas a ti mesmo como um monumento.» 

[Alexander G. Düttmann, 1996] 

 

A posição de Brecht e de Düttmann é a nosso ver extremamente radical. A 

eliminação de todos os vestígios que marcam a nossa existência é uma tarefa árdua. Tal 

como apagar um graffiti da parede, o sistema de eliminação pode tornar-se mais 

presente do que o próprio graffiti. Apesar da sua descrição e equipamento portátil, o 

pescador de "Lawun 1" – David Green, 1969 – deixa uma pequena quantidade de erva 

esmagada, a marca da sola dos seus sapatos ou do pneu do seu carro, únicas provas da 

sua estadia na margem do rio.  

A ideia de invisível pode ser ilustrada pelo projecto "Lawun 1" que tem como 

objectivo ocupar sem perturbar a envolvente existente. A concretização deste projecto 

de envolvente efémera e não especializada implica o desenvolvimento de um material 

portátil ultra sofisticado. 

Viver sem deixar rastos pode ser uma nova arte de habitar, um viver sem ter 

casa, e sem querer ter casa, querer conhecer os mais pitorescos quartos de hotel, nunca 

dormir numa residência, viver em estâncias de férias; pode ser um género de vida 

quase romântico, lema de uma população flutuante; é não se preocupar com o sono 

"Lawun 1. Une boterie 

expérimentale", 

David Greene, 1969 

[Guiheux, 1994] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Nudo-pic nic metropolitano", Actarq 

[Quaderns nº 218, 1997] 
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numa cama desconfortável, é gozar com o imprevisto, é não se esconder, nem de si 

mesmo, com medo, é um modo de vida possível, aventureiro, sem nostalgias, é 

conhecer milhões de pessoas e destinos, é ser um eterno turista pronto a partir a 

qualquer momento, é talvez não ter qualquer preocupação com os vestígios que ficam 

para trás, é sobreviver à cultura da sociedade actual utilizando-a, é abdicar da 

intimidade e do conforto de um interior preenchido por objectos que nos são queridos e 

nos recordam momentos mais ou menos significativos das nossas vidas, é mudar 

constantemente de espaço, é usufruir de uma certa invisibilidade, é circular livremente, 

é estabelecer relações directas com os objectos e com as ideias, é usar e deitar fora 

num espaço vivido mais do que num espaço construído. «Para os nómadas da Anatólia, 

“habitar” é da ordem da mobilidade. O lugar onde eles se alongam, falam ou comem, 

mesmo se não constituído de materiais sólidos, transforma-se, pelo simples acto de 

“habitar”, numa “arquitectura”. Como para um muçulmano hadji de volta de Meca para 

quem um simples tapete de prece (seccade) estendido na rua terá o mesmo valor 

simbólico que a Grande Mesquita. O lugar toma forma a partir de um elemento 

indicando a direcção de Meca, o tapete ou um simples bordão (Kibla). O lugar institui-se 

pelo movimento da oração: ajoelhar-se, levantar-se, ajoelhar-se de novo. Através deste 

ritual, a rua transforma-se num espaço arquitectónico consagrado; o espaço de prece é 

construído pela temporalidade da oração.» [Miyuki Aoki, 2000] Tal como Robert 

Smithson nos diz a propósito de 'Incidents of Mirror Travel in the Yucatan': «Trata-se  de 

descobrir a dimensão da ausência», escapar à ordem do construído. O tapete ou a 

toalha de piquenique caracterizam-se pela sua capacidade de representação de um 

espaço ausente, a mesquita ou a mesa da nossa casa. Constroem um microcosmo de 

paisagem doméstica, uma ilha de intimidade, capaz de se instalar em qualquer ponto do 

território e de demonstrar as potencialidades do déjà-lá. 

 Em ‘Co-op Zimmer’ – 1926, Hannes Meyer mostra-nos a imagem de um quarto 

inabitado, impessoal, um possível interior do habitar sem deixar rastos. A mobília 

portátil, os produtos alimentares e o gramofone são produtos ligeiros fabricados em 

série que se referem a uma existência nómada. Este não é um quarto onde se mora, é 

um quarto de hotel, de onde se parte após uma noite de sono para seguir viagem na 

manhã seguinte. É um interior arrumado, feito para uma ocupação temporária. A 

mobilidade e a situação transitória são postas em evidência numa época em que a 

sociedade era ainda muito estática. Este lugar exprime uma modernidade de vocação 

"Co-op Zimmer",  

Hannes Meyer, 1926 

[Heynen, 1995] 
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universal ilustrando a ideia de um novo género de sociedade colectiva determinada pela 

imposição de novos produtos e serviços. «Os quartos de hotel encontram-se a meio 

caminho entre o espaço de residência ou de relação e o espaço desenhado pela 

mobilidade do viajante. Eles constituem um espaço intermediário entre as realidades de 

permanência e as realidades de circulação, um vazio entre o lugar e o não-lugar, como 

os define Marc Augé. Os não lugares são espaços de ocupação provisória e de 

confluência anónima, nos quais os indivíduos em viagem se instalam temporariamente, 

à espera; quer seja uma paragem de autocarro, uma estação de caminho de ferro, o hall 

de um hotel de luxo, uma sala de espera de um aeroporto, de um supermercado. Nos 

não lugares, as situações são instáveis, sucedem-se e sobrepõem-se sem outra ordem 

senão a de um fluxo incessante.» [Jorge Mestre, 2000] 

Evidentemente as propostas arquitectónicas para este tipo de vida não são do 

âmbito da casa individual como normalmente a entendemos, tal como todas as variantes 

de casa nómada apresentadas ao longo deste capítulo. A casa deixou de ser um lugar 

único representativo de uma personalidade específica. 

No entanto, exilado ou sem-casa, relaciona-se com cada um de nós. Não se 

trata de uma experiência excepcional ou transitória, mas antes banal e permanente.  
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5 .  Viajar sem deixar o 
conforto da casa  
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5 . 0  I n t r o d u ç ã o  
 

«Vivemos numa época de transformação dos processos e das culturas materiais 

em torno dos processos. Ainda que a progressiva substituição electrónico-informática 

dos processos mecânicos e industriais que definiram o século XX tenha começado há 

relativamente muito tempo, ainda nos encontramos numa relativa condição híbrida, a 

cavalo entre a mecanização do passado e o tratamento presente da informação. No 

entanto, entendemos esta informação no sentido mais amplo possível. O tratamento da 

informação seria, neste caso, uma condição tão geral como a mecanização que "tomou o 

comando" no ensaio de Siegfried Giedion. Definitivamente, a informatização – como a 

mecanização – "tomou o comando" neste final do século, e essa condição determina 

decididamente a produção actual da arquitectura. 

Este é um facto importante. Da mesma maneira que afecta outros processos, 

todos os processos sem excepção, a era actual da informação afecta também a 

arquitectura. Não se trata de uma opção voluntária nem de uma apreciação mais ou 

menos subjectiva. Não é tão-pouco um juízo de valor que considere que a sociedade da 

informatização e da virtualidade determina a absoluta substituição da indústria e da 

materialidade. O bit não substitui definitivamente o átomo, mas implanta-se 

progressivamente nas culturas materiais, tornando híbridos os seus processos, as suas 

dinâmicas e os seus conteúdos. A transformação informática existe da mesma maneira 

que existiu a industrialização ao longo das primeiras décadas do século XX. E, tal como 

sucedeu na época, também actualmente devemos reconsiderar, num campo tão peculiar 

como o da casa individual, a efectividade da arquitectura como empresa e como serviço. 

[...] 

Uma arquitectura da informatização. Existe realmente algo assim? Tem sentido 

falar de uma arquitectura própria da era da informatização? Mais ainda, tem algum 

sentido abordar o campo da casa unifamiliar a partir deste ponto de vista? 

Efectivamente, perguntamo-nos se existe realmente alguma modificação na apreciação 

da actualidade que leve a recolocar de alguma forma as bases, até agora amovíveis, dos 

conteúdos e das formas modernas. [...] 

A arquitectura da casa moderna parece continuar a ser, a única referência 

possível e, no entanto, a nossa realidade já não é apenas moderna. Isso é evidente. Os 

fenómenos da nossa actualidade têm pouco a ver com a realidade da arquitectura 

canonicamente moderna e, não obstante, a concepção e a produção de arquitecturas 

continua a confiar quase exclusivamente nessas fórmulas. [...] 

De qualquer modo, queremos ter uma visão menos linear do nosso presente, 

através do facto de que esta nova "ordem" – se é que pode denominar-se como tal – 

não substitui a anterior, mas funde-se com ela. Não estamos interessados nas visões 

demasiado fascinadas por um futuro baseado no bit, mas nas dimensões – culturais, 

éticas, poéticas, críticas – que derivam de assimilar esta renovada condição híbrida, a 

meio caminho entre o material e a gestão informativa. Interessa-nos compreender, a 

nossa realidade, a verdadeira dimensão desta mudança substancial [da arquitectura da 

casa individual].» [Jaime Salazar, 1999] 

 

Tal como um vírus, imagens de todo o mundo invadem a nossa casa.   

A velocidade de deslocação de pessoas e bens foi ultrapassada pela 

instantaneidade da transmissão de dados, ágil, simples, eficaz, praticamente infalível e 
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muito mais confortável. Passamos a ter uma experiência imediata do mundo, imposta 

por ritmos colectivos mediatizados pelos meios de informação, numa corrida constante 

contra as limitações do tempo e do espaço.  

A arquitectura transforma-se através de um processo de integração de dados de 

uma nova modalidade de nomadismo que alastra em todos os sentidos a partir de uma 

localização fixa. «É a propósito destes nómadas que podemos dizer, como o sugere 

Toynbee: eles não se mexem. São nómadas à custa de não se moverem, de não 

emigrarem, de ficarem num espaço liso que se recusam a deixar, e que só deixam para 

conquistar e morrer. Viagem no mesmo lugar (sur place), é o nome de todas as 

intensidades, mesmo que se desenrolem em extensão. Pensar, é viajar (...) Numa 

palavra, aquilo que distingue as viagens, não é nem a qualidade objectiva dos lugares, 

nem a qualidade mensurável do movimento - nem qualquer coisa que estaria apenas no 

espírito - mas o modo de espacialização, a maneira de estar no espaço, de estar 

presente ao espaço.» [Deleuze e Guattari, 1980] 

Considerando os novos desenvolvimentos em tecnologias digitais, o nomadismo 

metafórico investe novos territórios de conexões rizomáticas heterogéneas e o nómada 

sedentário encontra-se num espaço em constante metamorfose num território de 

migrações infinitas definido por múltiplas dualidades: local/global, próximo/afastado, 

interior/exterior, introvertido/extrovertido, natural/artificial, material/imaterial. A sua 

imobilidade permite-lhe viajar por todo o mundo implicando a previsão de um aumento 

do uso do espaço doméstico. A troca de dados on-line e a videoconferência acentuam a 

nova modalidade de nomadismo não extensiva, mas intensiva, em que os meios de 

comunicação e as suas produções saturam a visão e condicionam a informação para 

estruturar os desejos dos consumidores. Subjugados pelas novas tecnologias os 

nómadas sedentários expõem-se à solidão e ao isolamento físico. A sua casa passa a ser 

um lugar caracterizado por novos parâmetros de associação do usufruto dos prazeres do 

nomadismo com a sensatez das regalias do sedentarismo; construção de um 

microcosmos sedentário, que se opõe ao nomadismo físico, através da reflexão sobre o 

lugar e a influência dos meios de comunicação na sociedade contemporânea.  

Os seguintes exemplos de casas para o consumidor de informação on-line 

revelam condições existentes e demonstram a precariedade dos acontecimentos que as 

rodeiam. São máquinas críticas com novas identidades que rompem com as convenções 

para desmascarar a urgência de intervir, através de perturbações organizadas, para que 

o habitante telespectador adquira consciência do seu estado de letargia e da sua 

[in]capacidade de intervenção com os meios de comunicação, manipulando-os sem se 

deixar manipular. 
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5 . 1  A  " C a s a  M o e b i u s "  
 

  O nomadismo sedentário - metafórico, interior à casa – é o tema principal de 

desenvolvimento do projecto da "Casa Moebius", localizado em Het Gooi na Holanda e 

iniciado em 1993 pelos arquitectos Ben van Berkel e Caroline Bos do grupo Un-Studio. 

Tal como noutros projectos, a pesquisa experimental desta dupla de arquitectos conta-

nos a história da formação de um espaço unitário que rejeita as geometrias racionalistas 

do movimento moderno. A sua arquitectura contém uma atitude lógica que conduz a 

resultados extremos a partir de análises exaustivas, rigorosas e lúcidas da realidade, 

capazes de abrir um enorme leque de possibilidades numa primeira fase do projecto que 

se estreita progressivamente até ser encontrado um caminho suficientemente estável 

para prosseguir. A ideia base é então "materializada" numa sucessão de diagramas 

operativos que darão origem à forma arquitectónica de um modo mais ou menos 

directo, ao estimular a imaginação criativa. O diagrama é uma abstracção gráfica capaz 

de explorar as ambiguidades das situações preexistentes invertendo-as e subvertendo-  

-as através de processos híbridos que não procurando estabelecer regras universais 

conduzem a mapas de formas construídas. 

«O modo como opera um diagrama, e o que o distingue do ícone, da inspiração 

ou do objet trouvé, está relacionado com a diferença entre as técnicas de representação 

e as técnicas instrumentais. Uma imagem converte-se em diagrama a partir do 

momento em que a instrumentalizamos. Uma mesma imagem pode ser apenas uma 

ilustração para ti e um diagrama para mim. A diferença estaria em que para ti 

representa uma ideia inspiradora e para mim uma orientação sugestiva, instrumental e 

experimental, com uma possível organização espacial e/ou uma substância. [...] 

A ideia para o projecto da Casa Moebius começou com um diagrama de duas 

linhas que se entrecruzavam, que complementava as nossas teorias sobre os dois 

utilizadores da casa: o marido e a esposa, que aí viveriam e trabalhariam. Num ciclo de 

vinte e quatro horas  de trabalho e de vida, algumas vezes querem estar juntos, outras 

não. As duas linhas do diagrama poderiam estar relacionadas com as duas pessoas que 

vivem na casa. Este diagrama – que, devido à sua abstracção, permanece aberto a 

diferentes interpretações – deu lugar à ideia de trabalhar com os materiais, de utilizar a 

noção do tempo relacionando-o com a distribuição do programa.» [Ben Van Berkel, 

1998] 

O tempo e o programa foram então envolvidos num laço de Moebius que se 

utilizou como utensílio de discussão com o cliente, os movimentos diários dos habitantes 

estabeleceram-se como ponto de partida do projecto. O laço de Moebius – no qual todos 
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os pontos de duas superfícies, externa e interna, são acessíveis num só movimento - 

instituiu o percurso de alternância entre exterior e interior como um passeio contínuo  

através da paisagem da casa.  

 Os desenhos resultantes, tal como o discurso que os acompanha, parecem 

descrever um espaço construído extremamente complexo. Ao invés, a singularidade dos 

volumes, as sequências dos percursos e as transparências cuidadosamente trabalhadas 

permitem criar pontos de referência que clarificam a organização das sucessivas 

divisões. Por outro lado, uma grande unidade na escolha dos materiais acompanha a 

geometria dos espaços na sua sobriedade: o betão branco e o vidro, ligeiramente 

colorido, entrelaçam-se e contrapõem-se para revelar as tensões do projecto; a madeira 

sublinha subtilmente, no tecto ou no pavimento, os lugares de estadia prolongada. 

 No entanto, tendo sido o projecto concebido a partir do laço de Moebius, não é 

apropriado falar de centro, sendo preferível evocar  a intersecção ou o cruzamento dos 

espaços para situar a entrada, a garagem, a sala de estar/reunião, a despensa, a 

cozinha e, em duas extremidades opostas, os dois espaços de trabalho. As relações 

entre as diferentes actividades – trabalho, vida social e vida familiar – são resultante 

directa das características do laço de Moebius que concilia os movimentos internos, 

paralelos ou sobrepostos, dos dois habitantes. A casa é concebida de modo a que os 

encontros sejam optimizados, provocando-os nos pontos comuns e evitando-os nos 

lugares de trabalho. A viagem quotidiana desfila ao longo do dia voltando sempre ao 

ponto de partida tal como o movimento feito ao longo de um laço de Moebius. As 

diferentes divisões tradicionais da casa perdem a sua independência e consideram-se 

como estações de serviço colocadas ao longo de um percurso. Na "Casa Moebius" o 

exterior e o interior são moldados numa matéria contínua que se envolve sobre si 

mesma. Entre o fora e o dentro existe uma infinidade de possibilidades de transição; o 

interior transforma-se em exterior, e vice-versa, criando alternativas à 

compartimentação habitual do espaço doméstico. A casa é em si mesma um universo 

complexo, resultante da evidente simplicidade do nomadismo sedentário a que os seus 

habitantes estão expostos, ligado ao mundo pelos novos meios de comunicação à 

distância. Nesse momento, as ambiguidades entre o que é interior ou exterior à casa 

aumentam e/ou clarificam-se através de novas configurações espaciais que se adaptam 

ao dinamismo de quem quer permanecer em casa. 

 «Observa-se uma tendência crescente de investigar maneiras através das quais 

a arquitectura pode incluir cada vez mais complexidade dentro de uma única 

consistência global. Fixamo-nos cada vez mais nos sistemas orgânicos e no modo como, 

através do impacto e dos efeitos de forças externas, se distingue um modelo genérico. 

Esquemas de organização funcional:  

"Casa Moebius", 1993 

[L'architecture d'aujoud'hui nº 321, 

1999] 
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Este modelo é percebido como uma totalidade, mas ao mesmo tempo está muito 

fragmentado. 

 A casa Moebius é uma tentativa de alcançar todas estas coisas, no sentido que 

se apresenta como uma unidade, quase como um modelo genérico, ainda que ao mesmo 

tempo mostre um grau muito elevado de diferenças. Como tal, gera outro tipo de 

experiência espacial, para a qual ainda não temos termos adequados.»  

[Ben van Berkel, 1998] 

 

Maqueta e vista exterior: 

"Casa Moebius", 1993 

[Salazar e Gausa, 1999] 
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5 . 2  A  " C a s a  d e  B o r d é u s "  
 

“O que eu quero, não é uma casa simples. Eu quero uma casa complexa porque 

a casa será o meu universo.” [Lemoine] 

Foram estas as palavras utilizadas pelo senhor Lemoine para introduzir o seu 

programa a Rem Koolhaas que realizaria uma casa manifesto para este habitante 

inválido. 

Trata-se duma construção complexa, com inúmeras ambivalências, que se pode 

explicar através de um esquema extremamente simples: o nível inferior é esculpido 

numa colina, como uma gruta onde se conserva a intimidade, e destina-se a uma vida 

de família; o nível superior é um bloco compacto e introvertido, em aparente levitação, 

que abriga os quartos dos pais e dos filhos cujos acessos são independentes; e o nível 

intermédio parece resultar desta tensão, entre o lugar terrestre e o lugar celeste, 

concretizando-se como um espaço imaterial e invisível, completamente envidraçado 

criando uma relação estreita entre exterior e interior, comunicando com a paisagem 

através da vista panorâmica sobre Bordéus. 

A invalidez do cliente deu origem ao tema principal do projecto que se 

desenvolveu em torno da mobilidade no interior da casa como para ilustrar o 

nomadismo sedentário a que grande parte da população mundial está exposta. O senhor 

Lemoine é um sedentário forçado pelo uso de cadeira de rodas que quis ser nómada na 

sua própria casa. Para realizar os seus desejos de liberdade de movimentos e de 

complexidade doméstica, Rem Koolhaas criou uma plataforma móvel que une os três 

pisos do edifício e se constitui como uma pequena casa dentro da casa ou como uma 

casa no universo. Esta divisão é uma casa nómada no interior da casa da família e 

impõe-se como um acontecimento que, quer esteja no piso superior ou inferior, amputa 

às outras divisões da casa um tecto e/ou um pavimento. Assim , a própria casa exprime 

"Casa de Bordéus" – Plantas  

[cave, r/c, 1º andar]  

OMA/Rem Koolhaas, 1994/96 

[El croquis nº 79, 1996] 

"Casa de Bordéus" – Cortes   

OMA/Rem Koolhaas, 1994/96 

[El croquis nº 79, 1996] 
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a sua invalidez na ausência do seu mestre. 

A livre deslocação entre as três casas [a gruta, a tenda e a cabana na árvore] 

desenvolve-se sem articulações. As divisões e as diferentes funções justapõem-se, 

sobrepõem-se e modificam-se consoante a localização da plataforma do senhor 

Lemoine. No essencial, esta casa é um sistema básico à imagem de um organigrama 

“que representa graficamente as relações espaciais de um cliente paralisado com os 

outros elementos da família, que é concebido como uma verdadeira matriz do edifício e 

do cenário tridimensional.” [Anthony Vidler] Tal como no exemplo anterior a casa toma 

a forma de um diagrama de acontecimentos e movimentos que estabelecem a narrativa 

da apropriação do espaço doméstico. 

As três caixas de escadas existentes na casa escondem-se em volumes fechados 

como para não perturbar o esplendor da plataforma móvel. Activada por um sistema 

hidráulico ela constitui o verdadeiro coração do projecto, extensão do habitante inválido. 

Ao perder o uso das suas pernas, a cadeira de rodas transformou-se numa prótese do 

seu corpo, no futuro, a plataforma móvel prolongará essa prótese e anexará ao corpo a 

totalidade da casa. Fonte de mobilidade, símbolo de liberdade no interior do espaço 

privado, a plataforma contribui para que a casa seja um espaço vivido e extrovertido, 

aberto de todos os lados através de planos de vidro fixos e móveis, que aliados a outros 

elementos do edifício constroem opacidades, transparências e relações ambíguas entre 

interior e exterior, comunicando com a paisagem próxima e afastada numa sucessão de 

vistas panorâmicas também cuidadosamente enquadradas pelas janelas redondas do 

piso superior. 

A plataforma móvel modifica, pelo seu movimento, a arquitectura da casa e 

constrói uma sucessão de diferentes casas dentro da casa. No entanto, a organização da 

casa em volta de um distribuidor mecânico vertical implica um controle e domínio dos 

meios tecnológicos e de um certo equilíbrio instável. Quando o elevador se encontra 

noutro nível o espaço torna-se disfuncional contribuindo para uma certa dose de 

desconforto e sentimento de insegurança. 

Ao sintetizar as condições da modernidade e ao utilizar meios tecnológicos e 

estruturais com alguma complexidade, o arquitecto encontrou uma solução muito 

expressiva para um programa muito condicionado por uma mobilidade sufocada e 

provocada por um destino "trágico". “Koolhaas conhece, arquiva, interpreta e reinventa. 

Como memória e cultura revivem nesta casa as bi-nuclear houses de Breuer, a 

transparência do pavilhão Farnsworth, o corte da casa Tugendhat e a sua fachada 

motorizada de Mies; o compêndio Patio & Pavillion e a colina artificial de Robin Hood 
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Gardens dos Smithson; os corpos suspensos da Fallingwater de Wright, o sistema de 

perfurações da casa de Melnikov, a visceralidade de Kiesler, a espontaneidade da casa 

de Eames, a dialéctica espacial de Le Corbusier e quase toda a arquitectura moderna do 

século XX. Neste final de século, elaborar a génese do projecto moderno será com 

certeza um ponto de partida inevitável para reposicionar a nossa própria identidade a 

partir da qual poderemos projectar sem limites, novas e imprevisíveis perspectivas de 

futuro. 

O habitante da casa Floriac, trabalhando num espaço natural e olhando através 

do monitor do seu computador conectado ao mundo através da Internet, do telefone e 

do fax..., podia ser a imagem do homem contemporâneo. No espaço da tecnologia 

moderna, o corpo é irrelevante e funde-se cada vez mais com a máquina. Que maior 

simbiose podemos obter que a do homem com a sua cadeira de rodas, mecanizado nos 

seus movimentos e completamente conectado ao ciberespaço? A liberdade do corte 

prolonga-se numa outra liberdade de movimentos ainda maior: a da conexão total e 

global em tempo real. "Esta casa é a minha libertação", deste modo fica expressa a 

conquista moderna da casa do século XX.” [Lléo, 1998] A casa Floriac é uma máquina 

libertadora capaz de contornar o sedentarismo forçado do seu principal habitante.  

"Casa de Bordéus" 

Vista exterior, 

Plataforma móvel no nível superior  

e Térmita da plataforma móvel 

OMA/Rem Koolhaas, 1994/96 

[L'architecture d'aujoud'hui nº 320, 

1999] 
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5 . 3  A  " S l o w  H o u s e "  
 

«Nos primeiros habitats, o vão de iluminação não existe – apenas há a porta de 

entrada e, às vezes, a chaminé. A janela propriamente dita, a segunda janela, aparecerá 

tardiamente nos lugares de culto dos claustros, antes de se popularizar na casa rural e, 

sobretudo, no palácio e na casa burguesa. A terceira janela é muito mais recente. O ecrã 

de televisão, janela móvel e portátil abre-se como um "dia falso", o da velocidade da 

transmissão da luz, abertura introvertida que não mostra o espaço próximo, mas o 

longínquo, para lá do horizonte perceptível.» [Paul Virilio, 1998] 

"Slow House" é um projecto dos arquitectos Élisabeth Diller e Riccardo Scofidio 

que explora a relação entre os diferentes elementos referidos por Paul Virilio: a porta de 

entrada, a segunda janela – janela-panorâmica, a chaminé e a terceira janela – a 

televisão. 

Concebida para um pequeno terreno localizado em Long Island, uma colónia de 

férias nova-iorquina, a "Slow House" é uma residência secundária realizada para um 

coleccionador privado, que se constrói pendurada em frente ao mar, enquadrando a 

vista do horizonte. A observação da paisagem marítima – um valor suplementar em 

termos imobiliários -  institui-se como o tema principal do projecto, ilustrando inúmeras 

relações entre a arquitectura da casa e a sua dimensão informativa do mundo exterior. 

Da objectividade à relatividade do observador, Diller e Scofidio, exploram novas 

interacções do espaço doméstico com formas de expressão tecnológica extremamente 

divulgadas na sociedade ocidental – televisão e vídeo. Os diversos pontos de observação 

materiais, sociais e culturais que determinam a observação da paisagem gerem 

múltiplos fluxos de informação surgidos de diferentes pontos de visão simultâneos, 

excedendo os limites da propriedade privada. 

A "Slow House" começa no momento de abandono da garagem da casa urbana 

e de partida da cidade: a paisagem quotidiana desfila no retrovisor do carro e a 

Implantação: "Slow House", 1991 

[Diller e Scofidio, 1994] 
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paisagem desejada da casa de férias aproxima-se progressivamente, num jogo 

interactivo de histórias simultâneas e complementares. 

O primeiro encontro com o espaço doméstico da casa de férias faz-se através da 

porta da garagem que reveste a totalidade da fachada principal. Entre a porta-fachada e 

a janela-panorâmica, a casa é um cone de visão curvo de aproximação final à vista do 

oceano, num processo de desaceleração do movimento. O percurso rápido da viagem de 

carro desvanece-se no ritual de aproximação lenta à paisagem desejada.  

 

De um lado da janela panorâmica encontra-se a lareira – símbolo ancestral do lar, do 

outro um ecrã de televisão – objecto emblemático da casa contemporânea – suspenso 

num braço articulado. Em contraponto com a tradicional chaminé, numa longa coluna 

inclinada, encontra-se uma máquina de filmar orientada para o oceano, cuja imagem, 

transmitida para o monitor da televisão, expõe uma segunda linha do horizonte que se 

sobrepõe, em tempo real, ao horizonte observado através da janela-panorâmica. A 

máquina de filmar e a instalação vídeo anexa são comandadas através de controlo 

remoto permitindo ajustar, gravar e reproduzir as imagens captadas.  

«O sistema, com efeito, utiliza o "tempo" de excesso inerente à tecnologia 

vídeo. De acordo com Paul Virilio, o vídeo cria dois dias: "um segundo dia, um dia de 

reserva que pode substituir o dia ordinário, o dia vivido”. A vista pode ser observada de 

novo rapidamente ou em câmara lenta, e pode ficar parada numa única imagem. 

Também a visão do oceano é portátil, pode ser transportada para diferentes locais da 

casa e, talvez mesmo, para a casa da cidade. [Ao enquadrar a natureza, a janela-

panorâmica esbate a paisagem na superfície do vidro, qual quadro de sala de estar, tal 

como acontece com a imagem projectada no ecrã da televisão.] A paisagem é mais real 

vista através da janela-panorâmica ou do ecrã de televisão? Enquanto a tecnologia de 

ponta procura desmaterializar a materialidade, para eliminar o objecto, deixando apenas 

ver os seus efeitos, a janela-panorâmica não poderá ser considerada uma tecnologia 

Planta e maquete:  

"Slow House", 1991 

[Diller e Scofidio, 1994] 
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mais avançada, uma vez que os seus mecanismos culturais são invisíveis, ao contrário 

da caixa da televisão?» [Diller e Scofidio, 1994] A escolha entre a observação directa ou 

indirecta, ou do diálogo entre ambas, reveste-se de subjectividade e cria relações 

ambíguas de multiplicação da realidade. Sobrepondo diversos ângulos de visão 

simultâneos as noções de profundidade de campo, de perspectiva e de superfície de 

projecção alteram-se. A recepção de imagens captadas pela máquina de filmar e 

emitidas por um projector constitui-se como uma acção inconsciente do habitante 

programador das diferentes tecnologias instaladas na casa. 

 

 Mas o habitante da casa de férias não procura cortar relações com a civilização 

limitando-se a uma paisagem de sonho. A televisão que flutua em frente à janela-

panorâmica também o conecta à rede mundial de câmaras, dando-lhe acesso a imagens 

de todo o mundo, numa atitude assumida de consumo cultural: absorção da publicidade 

e das informações, verificação das variações da bolsa e das condições climatéricas, 

documentários sobre locais exóticos e outros programas... No fundo, o seu desejo de 

imagens diferentes das do seu quotidiano só se consome na simulação desse mesmo 

quotidiano.  

Assim, a "Slow House", como casa de férias, é marcada por um nomadismo 

clássico de dispersão da casa, mas a sua utilização caracteriza-a como espaço doméstico 

dos nómadas sedentários incapazes de se libertarem da instantaneidade contemporânea 

da informação. As múltiplas possibilidades da viagem vídeo – ir sem partir, partir sem ir 

– permitem alcançar um número infinito de destinos. Prisioneiro da sua própria casa o 

habitante pode viajar até qualquer parte do mundo sem se deslocar. A sua condição de 

telespectador dependente permite-lhe no entanto simular e/ou censurar a realidade, 

num controle permanente do mundo exterior. A variedade de combinações inesperadas 

entre monoperspectiva e perspectiva múltipla alteram o seu modo de observar o espaço 

externo – público – que tanto é absorvido pela janela-panorâmica como pelo ecrã da 

Televisão versus janela-panorâmica:  

"Slow House", 1991 

[Diller e Scofidio, 1994] 
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televisão, como pela reprodução de imagens vídeo. Sem abandonar o conforto do seu 

sofá preferido o habitante da "Slow House" pode visualizar o nascer e pôr do sol 

simultâneos, conjugar um leve brisa com uma imagem de temporal, contrabalançar a 

brutalidade de uma guerra em directo com a serenidade das águas do mar, etc. 

No entanto, a subversão da utilização exagerada e deformada da tecnologia de 

captação e reprodução de imagens conduz a uma visão não convencional, relacionando 

o corpo com a máquina através de uma experiência não totalmente controlada e 

consciente de um certo desconforto físico. Com efeito, a casa constitui um campo de 

batalha entre o corpo, o objecto observado e o sistema óptico escolhido para a 

observação. A utopia tecnológica revela-se durante os contrapontos televisão/carro, 

televisão/chaminé e televisão/janela-panorâmica, em leituras comuns e simultâneas da 

paisagem interior e exterior da casa. Os microorganismos que invadem a casa 

estabelecem uma cadeia de relações que se transforma em prótese do corpo. 

Na sua totalidade o dispositivo representa um sistema aberto cujos objectivos 

não estão claramente definidos. A capacidade e amplitude da instalação conduz a um 

delírio de interpretação no seio da casa em que a fragmentação da percepção, 

multiplicada pela possibilidade da reprodução técnica da realidade observada, traduz um 

ambiente de incerteza, imprecisão e até de uma certa alucinação, induzida por uma 

ditadura da subjectividade e do pluralismo. O habitante experimenta sentimentos de 

poder e de fragilidade sincrónicos, transformando-se num espectador externo ao mundo 

imanente da máquina. Os diversos sistemas de percepção simultânea definem as 

relações da arquitectura da casa com o corpo através da perturbação da leitura do 

tempo e do espaço reais. As imagens de um mundo sem espessura projectado no 

retrovisor do carro, na superfície da janela panorâmica e no monitor da televisão 

demonstram o impacto de subtis transformações tecnológicas na intimidade da casa e 

tornam visíveis as modificações alcançadas. 

«O desaparecimento das delimitações tradicionais do espaço privado produziu 

uma sensação de vulnerabilidade. Havia um medo crescente de perda de isolamento 

tirado pela reciprocidade visual do mecanismo da janela-panorâmica. A janela-

panorâmica era, afinal de contas, um sistema com duas faces: tal como convidou o 

exterior para o interior, transmitiu o interior ao exterior. A janela submeteu-se ao 

exterior que pretendia controlar. Actualmente, a paranóia adquire um novo rosto – um 

rosto mais sintomático de uma cultura de exposição exagerada: o medo de que ninguém 

esteja a assistir. A paranóia de ontem tornou-se o exibicionismo de hoje: actuamos à 

frente do vidro, exibimos os nossos jogos "de sala de estar" no cenário da janela 

panorâmica. E, já não consideramos a televisão como um invasor.» [Lléo, 1998] 

A "Slow House" é uma porta que conduz a uma janela. É uma casa onde se 

entra para sair à conquista de novos mundos. 
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5 . 4  " E c r ã  p e r s o n a l i z a d o "  
 

«Porque é que as pessoas aceitam contar a sua vida em programas como Jerry 

Springer? Porque confessam, de sua livre vontade, segredos da sua vida, por vezes 

nunca antes revelados, em programas como o Fátima Lopes? E porque são capazes de 

pedir perdão a um amigo magoado ou declarar-se apaixonados por um vizinho, em 

programas como All You Need Is Love, diante de milhares de espectadores e não 

conseguem fazê-lo em privado?» [Elisabete Vilar, 2001] O que é que leva as pessoas a 

exibirem a sua privacidade em programas como Big Brother, Confiança Cega, Loft Story, 

Acorrentados, Ilha da tentação ou Survivor? 

A remuneração económica não será o objectivo principal; para muitos de nós 

isso não será suficiente para nos expormos totalmente. Pensamos que as pessoas 

participam principalmente por dois motivos: o desejo de aventura aliado a um tipo de 

vício do jogo, como vimos no filme Existenz, e o combate da solidão, resultante do 

isolamento a que a sociedade actual está exposta. Nas duas hipóteses, a necessidade de 

atenção revela-se como ponto fulcral. As confidências, os desesperos pessoais parecem 

ser mais fáceis de revelar a pessoas desconhecidas cujas críticas são mais facilmente 

suportáveis e divulgar experiências pessoais transformou-se progressivamente num 

meio de reinserção social. Ao expor o espaço privado em sequências cinematográficas os 

discursos feitos por cada um de nós identificam-se com experiências colectivas inerentes 

a novos modos de vida. A exposição voluntária da intimidade funciona como uma 

espécie de terapia deduzida da obsessão pela interpretação psicológica e do auxílio 

psiquiátrico. Mas, o mais surpreendente é o voluntarismo e a extrema urgência de 

exibição pessoal. Aqueles que intervêm activamente na propaganda da intimidade, 

divulgam de livre e espontânea vontade toda a sua privacidade; são actores de uma 

história que lhes pertence e que manipulam para desenvolverem sentimentos mais 

fortes de identidade e de afirmação perante os outros. 

Ao mesmo tempo, assistimos a uma renovação do sedentarismo dos cidadãos 

que se deliciam com viagens através do mundo íntimo dos outros, conhecidos ou 

desconhecidos. Como resultado de um inventário de realidades individuais as novas 

identidades colectivas manifestam-se numa vertigem de imagens íntimas projectadas 

instantaneamente. A recente vaga de "reality shows" talvez ainda não seja o ponto 

"Ecrã personalizado", 

Didier Faustino  

e Pascal Mazoyer, 1999 

[Virilio, 2000] 



 125 

culminante da elaboração de um espaço virtual complexo, de confronto entre o espaço 

público, privatizado através dos meios de comunicação, e o espaço privado, publicitado 

já não através da janela-panorâmica, mas pelos mesmos sistemas de informação. A 

verdade é que através da "televisão da intimidade" nos defrontamos com uma liberdade 

de expressão inesperada que testemunha o aparecimento de novos campos de acção 

para a arquitectura da casa.  

 

O ecrã personalizado – o "peep-show urbano" – projectado por Didier Faustino e 

Pascal Mazoner em 1999, inspira-se no sucesso dessas ficções televisivas cujas 

peripécias se desenvolvem em ambientes aparentemente quotidianos. A célula estanque 

e opaca, que apenas comunica com o exterior através de uma máquina de filmar ligada 

a um ecrã gigante, divide-se em três volumes – higiene, refeições e tempos livres. 

Exibindo o seu modo de vida, o seu quotidiano num ecrã de projecção, os habitantes 

revelam imagens dos momentos mais íntimos da sua existência, ou aproveitam para 

divulgar a composição da sua colecção de arte, enviar mensagens para o exterior, 

divulgar slogans ou palavras de ordem. Através da emissão de imagens electrónicas 

manipuláveis, a casa tornou-se não privada, deixando de simbolizar a protecção ao olhar 

dos estranhos. Talvez não se trate tanto duma revolução formal, ainda que tenha as 

suas consequências, mas é com certeza uma mudança profunda da dimensão interior do 

corpo no espaço da casa.  

 

Num sistema de circuito fechado, os três projectos do arquitecto Taeg Nishimoto 

para a "Plot House", apoiam-se em conceitos semelhantes que gerando forma criam 

uma dimensão paralela à vida quotidiana. Os clientes tipo serão duas ou mais pessoas 

que vivem em locais, mais ou menos, afastados entre si e que, não se encontrando 

verdadeiramente durante longos períodos de tempo, mantêm fortes vínculos afectivos: 

casais separados por questões de trabalho, filhos que estudam longe da casa dos pais, 

celibatários ou outros que apenas precisam de uma companhia por perto... 

Durante a maior parte do tempo, “eles só se vêem através dos monitores que 

difundem as imagens electrónicas captadas por máquinas de filmar. Podem perceber em 

tempo real a presença do outro através dessas imagens e, ao mesmo tempo, têm a 

possibilidade de manipular a dimensão do tempo observando imagens gravadas do 

passado. [...] À articulação espacial das situações, substituímos a articulação do tempo, 
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pela manipulação da memória de cada imagem. A presença física dos monitores no 

espaço de vida, as máquinas de filmar colocadas no exterior das paredes transparentes, 

tal como os ecrãs de cristais líquidos, que permitem manipular a totalidade das imagens 

do outro, são componentes essenciais deste programa narrativo. [...] Para 

comunicarem, os habitantes utilizam interfones que se localizam em cada divisão. A 

instabilidade e a dinâmica desta situação doméstica, promovidas pelas interacções 

momentâneas entre os habitantes, constituem a enigmática condição deste programa.” 

[Taeg Nishimoto in Archilab 2001] O espaço íntimo pessoal e presente é vivido em 

simultâneo com a leitura do espaço íntimo do habitante a que se está conectado. As 

paredes da casa transmitem em tempo real a história da vida de outra pessoa e seja 

qual for a distância entre os interlocutores, a configuração das suas casas individuais 

caracteriza-se pela intensa cooperação psicológica entre habitantes.  

No entanto, tal como na "Slow House", “o interface do tempo real do ecrã fez-

nos esquecer a importância do frente a frente com o espaço real de encontro com o 

outro, o próximo, em benefício do encontro com um espectro semelhante que não cessa 

de aparecer e de desaparecer no "zapping", outra denominação do "surfing" que neste 

caso se refere à telepresença, o exotismo do mundo virtual. Sintomas clínicos duma 

mutação de postura em relação ao meio humano, mas ainda mais, duma mutação 

comportamental para com os outros, a renovação das noções de nomadismo e de 

sedentarismo preparam-se para perturbar o agregado metropolitano.” [Paul Virilio, 

2000] A nova tendência de exibicionismo íntimo conduz indubitavelmente a alterações 

profundas de percepção e respeito pelo espaço íntimo próprio e dos outros que se 

reflecte numa consequente invasão do espaço público. O potencialmente misterioso 

transformou-se no drama da mútua vigilância. Enquanto as forças de segurança 

internacionais se interrogam sobre a colocação de sistemas de vigilância nos espaços 

públicos, a sociedade que os impede de agir envolve-se de sistemas de transmissão e 

recepção de imagens íntimas capazes de destruir a mais forte das personalidades. Num 

sistema que está longe de ser controlado, o desejo de comunicar de cada pessoa 

introduz distorções importantes que só ela mesma pode controlar através da imposição 

de limites à divulgação da sua intimidade. A casa é agora uma espécie de filtro ténue, de 

limites indefinidos, que selecciona as imagens a divulgar nas redes da informação global  

fechando-se fisicamente sobre si mesma. Efectivamente, os seus habitantes seriam 

incapazes de se exibirem em frente a uma janela convencional como o fazem em frente 

"Plot House[s]", 

Taeg Nishimoto, 1992-2000 

[Archilab 2001] 
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às máquinas de filmar. Os utensílios tecnológicos permitem-lhes considerar que o 

próximo se encontra suficientemente afastado. O sonho da casa de vidro, de um Mies ou 

de um Johnson, demonstrou a usa incapacidade de estabelecer um espaço doméstico 

resguardado dos olhares estranhos, mas introduziu progressivamente a necessidade de 

exposição da vida privada. Após a conquista do espaço transparente a exibição da 

intimidade conduz a uma introversão da casa cuja única abertura para o exterior é a 

máquina de filmar que conecta voluntariamente ao espaço público rituais considerados 

infinitamente privados. O espaço íntimo transformou-se num acontecimento. 

 

"Body Press", 

Dan Graham, 1970-72 

[Circa 1968, 1999] 



 128 

5 . 5  A  " S c a p e  H o u s e "  
 

Na actual sociedade de redes informáticas, vivemos sempre com atitudes, 

pensamentos, tecnologias e lugares obsoletos, agarrados a uma utilização convencional 

da arquitectura que se revela, na maioria dos casos, incapaz de gerir na totalidade 

novos programas habitacionais. Os exemplos anteriores demonstram-nos que é possível 

alterar profundamente os espaços da casa, com alterações mais ou menos subtis 

adaptando-as à era da informação contemporânea e, comprovam que «actualmente, 

não temos qualquer necessidade de sair de nossa casa. Ir às compras, ir trabalhar, 

encontrar pessoas pode-se fazer a partir do mais restrito espaço de vida. Assim, a 

presença doutras pessoas e os encontros físicos tornam-se facultativos: a primeira razão 

de ser das cidades doutros tempos, a proximidade, deixou de existir. A realidade deixou 

de ser o reflexo da vida local e nacional, sendo apenas constituída de informações 

transmitidas por diversas redes provenientes do mundo inteiro que modificam 

profundamente as noções de hierarquia e de cronologia das sociedades actuais.» [Pierre 

Gautier, 2000] 

A abolição das distinções entre locais de trabalho e de lazer é outro dos 

aspectos a considerar quando pensamos no impacto que as actuais facilidades de 

comunicação têm na concepção da casa contemporânea. Apesar de não ser uma 

novidade de fim do século XX, nem da era da Internet, a condição informática global, o 

estar "on-line" vinte e quatro horas por dia, conduz obrigatoriamente a uma reanálise 

dos nossos espaços privados. No seio de novas hierarquias e redes, a casa tende a ser 

um aglomerado de situações complexas. Trabalhar em casa ou viver e dormir no 

escritório da empresa conduz a novas práticas contemporâneas de habitar, em que o 

espaço privado é confrontado com diferentes tipos de inteligência num processo aberto 

de transferência de dados entre diversas partes.  

Para ilustrar a casa do habitante digital escolhemos a "Scape House", dos 

arquitectos Vicente Guallart, Willy Muller e Enric Ruiz, que se dirige aos 15% da 

população que se dedicam ao tele-trabalho a partir de um terminal situado, ou não, nas 

"Scape House", 

[Salazar e Gausa, 1999] 
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suas casas, e que, consequentemente, não precisam de  viver obrigatoriamente no seio 

das cidades. 

A "Scape House" foi projectada para uma localização específica, no seio de uma 

extensa vinha perto de Barcelona, mas a autonomia da informação em relação ao tempo 

e ao espaço permite que a casa do tele-trabalhador – informático, consultor, advogado, 

artista – se situe em qualquer ponto do planeta. 

Formalmente a "Scape House" corresponde ao mito da casa de vidro e realiza o 

sonho modernista da "planta livre". O edifício transparente que se caracteriza por uma 

certa neutralidade formal, inspira-se na forma dos edifícios agrícolas, estufas hortícolas, 

onde se instalam equipamentos automatizados de regulação do clima. A capa de vidro, 

que a cobre totalmente, é uma espécie de membrana equipada com captores de 

energia, células fotovoltaicas e materiais inteligentes preparados para uma nova forma 

de relacionamento com o mundo conciliando conectividade, interactividade, conforto e 

expressividade. A sua arquitectura é simultaneamente consumidora e fonte de energia. 

A ideia de clima natural parece ter caducado: a biosfera artificial da "Scape House" 

permite colonizar o deserto, desde que se mantenha o dispositivo em perfeito estado de 

funcionamento e se aumente constantemente as suas capacidades tecnológicas. A casa 

do tele-trabalhador é muito mais influenciada pelos equipamentos que a compõem que 

pelo lugar onde se instala expondo-se ao exterior física e electronicamente. O 

desenvolvimento das redes informáticas tornou-a permeável ao mundo exterior 

constituindo-se como um interface biotecnológico.  

A sua transparência caracteriza-a simultaneamente como ponto de observação e 

como espectáculo observado. Habitar ultrapassa, mais uma vez, os limites físicos da 

casa numa decomposição progressiva do espaço introvertido da casa. A casa é um 

espaço informatizado, contentor de software, cujas formas variáveis são programáveis e 

reprogramáveis contribuindo para uma reconfiguração da intimidade.  

O espaço doméstico é uma paisagem simples de experimentação sensorial do 

espaço, das matérias e da luminosidade. Os serviços domésticos reduzem-se ao ecrã do 

monitor e ao teclado do computador. No entanto, a "Scape House" é suficientemente 

espaçosa para aliviar o corpo, opondo-se claramente aos estudos modernistas do 

"existenz minimum". 

Planta: "Scape House", 1996 

[Salazar e Gausa, 1999] 
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Os objectos representativos da biografia do habitante também estão arquivados 

na memória do computador longe do olhar dos visitantes, mas a casa não deixa de ser 

um espaço infinito de sonho - uma caixa de evasão, filtro das condições externas em 

transformação permanente. «Se a inércia dos telespectadores, dos tele-trabalhadores ao 

domicílio, segue o sedentarismo dos espectadores e dos actores do teatro e da cidade, é 

porque a concentração da emissão e da recepção no tempo real renova a antiga 

concentração no espaço real da convivência, a unidade de vizinhança, que, até agora, 

era exclusiva da arquitectura urbana.» [Paul Virilio, 1998] A casa passa a ser um campo 

potencial de troca de informações via Internet, uma identidade capaz de dissolver as 

cidades e acolher simultaneamente um novo sedentarismo metropolitano. 

 

 No entanto, antes de aproveitar todas as vantagens que a "Scape House" lhe 

oferece, o seu habitante é convidado a concebê-la na Internet ou através de um 

programa em CD-ROM. Em poucos 'clics' um utensílio de concepção 3D ajuda-o a 

posicionar a garagem, o ginásio, o módulo da cozinha em conjunto com o bloco 

sanitário, uma escada com a chaminé e a encontrar a melhor localização para o 

computador. Um mapa orçamental acompanha a elaboração da casa para controlo 

imediato dos custos de construção: se forem exagerados o pavimento de pedra será 

instantaneamente transformado em madeira ou o fogão da cozinha será substituído por 

um de outra marca; se forem reduzidos, o habitante poderá comprar uma banheira de 

hidromassagem... No fim da sessão, basta preencher o mapa de dados pessoais, enviar 

o pedido de licenciamento e consultar os links electrónicos para algumas empresas de 

mudanças.  

 Devido à participação dos habitantes no processo de concepção pensa-se que 

não poderão existir duas "Scape House" idênticas. A casa do futuro tele-trabalhador, ou 

A "Scape House" na Internet, 

[Salazar e Gausa, 1999] 
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de qualquer outro habitante digital, reage à globalização dos modos de habitar porque, 

«a informação não é líquida, e o ciberespaço não é fluorescente. A "i-casa" não é a 

promessa duma desmaterialização naif e tecnho-determinista da envolvente doméstica. 

Se a "i-casa" é certamente uma "e-casa", o essencial não é a iminência de uma nova 

invasão electrodoméstica mas a evidência duma persistência da procura de um habitat. 

O objectivo final da arquitectura continua a ser a produção de uma forma. Mas esta 

pensa-se ainda mais do que antes como um interface. A "i-casa" é um interface de 

comutação entre diferentes regimes de comunicação. A questão da predeterminação do 

seu espaço não se coloca: a sua forma segue a informação. A i-casa não reivindica um 

modelo ou uma tecnologia, é uma quantidade variável de informação. Escolham os 

vossos interfaces, obterão a vossa "i-maison".» [archi media, 1999] 
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6. A casa que ainda não temos 
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6 . 0  I n t r o d u ç ã o  
 

No último dia dezanove de Setembro, pelas dezanove horas e trinta minutos, no 

palácio de Chaillot, em Paris, foram leiloadas cento e trinta e quatro maquetas, de cento 

e trinta e quatro "Maisons du Bonheur" concebidas por cento e trinta e quatro 

arquitectos residentes em França, a favor da associação "Patrimoine sans Frontières" e 

segundo a iniciativa de Dominique Perrault e Fiona Meadows do Ifa [Institut Français de 

l'Architecture]. 

A partir de um mesmo modelo em Kit e do seu terreno em forma de peça de 

puzzle, e sem outras obrigações para além de respeitar o tamanho da parcela e entregar 

uma maqueta suficientemente sólida, os arquitectos tiveram toda a liberdade para 

imaginar a casa dos seus sonhos e... deformar o Kit. 
Cada uma das maquetas apresentadas reflecte um ideal de casa, uma ideia de 

casa ou um sonho de casa, capaz de se relacionar directa ou indirectamente com "a casa 

que ainda não temos". 
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6 . 1  Cem ou mais casas que ainda não temos  
 

A casa que ainda não temos é «um mundo que se adapta aos nossos desejos; 

um jardim, ecrã de televisão de imagens seleccionadas, que ocupa a totalidade da 

parcela com uma imagem. A visão de partida é "Le Mépris" de Jean Luc Godard.»  

! Ambientes instantâneos p.54 ! Ecrã personalizado p.124 

 [1. "Progressive House", Architecture Action]  

 

A casa que ainda não temos é à imagem das casas vizinhas. «Do paraíso ao 

inferno, o próximo é o único ideal [?]»          ! Multiplicação p.73 

[2. "Maison témoin / de l’autre côté du mirroir", Archi média]  

 

 A casa que ainda não temos é fruto da espontaneidade dos seus habitantes que 

instalam as peças de um modelo instintivamente.             ! A casa "à la carte" p.31 

 [3. "Maison spontanée em planches Kibri", Architectures Jean Nouvel]  

 

 A casa que ainda não temos é «um lugar paradisíaco onde tudo é possível. [...] 

Um dia deixará de ser um produto com opções, será o campo de todas as 

possibilidades.»          ! A casa "à la carte" p.31 !A casa nómada p.81 

 [4. "One Day", Architecture Urbaine 33] 

 

 A casa que ainda não temos está submersa numa gruta de vidro donde se vê e 

para onde se olha.              ! Viajar sem deixar o conforto da casa p.111 

 [5. "Moulins’art", Architecture Studio] 

 

 A casa que ainda não temos é o reflexo das utopias do passado e do presente 

lidas à luz de um candeeiro eléctrico ou de uma vela dependendo das nostalgias e 

desenvolvimentos futuros.          ! "Grau zero do habitat" p.17 

 [6. "La recette de l’Atelier Arche", Atelier Arche] 

 

 A casa que ainda não temos está envolvida numa rede de pescador, prisioneira 

dos seus próprios habitantes, incapaz de se revelar nos momentos de aquisição e 

apropriação da casa real.                      ! Do it Yourself p.34 

 [7. «Nous sommes faits de l’étoffe dont sont tissés les rêves» (Shakespeare), Christophe Lab] 

 

 A casa que ainda não temos é «bela e inteligente e, veste-se da cor do tempo.» 

No interior acolhe a alma do seu dono, que se abriga num miradouro de observação do 

mundo.       !A casa nómada p.81 ! Viajar sem deixar o conforto da casa p.111 

 [8. "La petite maison dans le bonheur", Avant Travaux - Philippe Lank] 

 

 A casa que ainda não temos está certamente ligada a um interruptor. 

   ! Ambientes instantâneos p.54 

 [9. "Douce France", Babel - Michel Seban]  

 

 A casa que ainda não temos sobrevoa ininterruptamente os céus; se puder 

instala-se em qualquer parte de um mundo em paz.       ! Domus Mobilis p.87 

 [10. "La maison Rouge", Jean-Yves Barrier]  
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 A casa que ainda não temos divide-se ou multiplica-se infinitamente a partir do 

mesmo modelo, criando compartimentos privados sem que deixem de pertencer à 

mesma casa mãe.             ! Multiplicação p.73 ! Divisão p.76 

 [11. "La Visitation", Barto+Barto] 

 

 A casa que ainda não temos é uma extensão do nosso corpo que permite uma 

completa liberdade de movimentos através do mundo real.         ! Vestuário a habitar p.97 

 [12. "Gasteropodomus Gigantibus", Olivier Baudry] 

 

 A casa que ainda não temos é um objecto primitivo de uma «simplicidade 

rudimentar e desnudada» que através das suas duas janelas deixa ver as estrelas, os 

planetas e os satélites no céu. ! Do it yourself p.34 ! Subtracção p.64 ! A casa nómada p.81 

 [13. "Bonheur primitif", Hervé Beaudouin] 

 

 A casa que ainda não temos é o resultado de uma vertigem do tempo passado, 

obsoleto, que se esconde nas estratificações e acumulações históricas das quais não nos 

conseguimos libertar.                      ! Do it yourself p.34 

 [14. "Disparition", Sophie Berthelier] 

 

 A casa que ainda não temos é um espaço confortável conectado às redes locais 

e mundiais de abastecimento e informação.       ! Viajar sem deixar o conforto da casa p.111 

 [15. "Progressiv house", Blip] 

 

 A casa que ainda não temos é vendida com um cão, uma piscina, um jardim 

florido, um cortador de relva, uma meia cave e uma varanda, uma bela vista 

panorâmica e acesso directo ao centro comercial, uma garagem para dois carros, uma 

parabólica, alarme e TV cabo, um micro-ondas e uma vizinhança sem problemas. 

                 ! Uma casa acabada p.31 

 [16. "Le chien", BLR - Romain Rousseau]  

 

 A casa que ainda não temos é um palácio de cristal impenetrável, sereno e 

transparente.              ! "A casa de Astérion "p.21 

[17. "Home Sweet Home", Olivier Bocrie] 

 

 A casa que ainda não temos é um abrigo de intimidade que reflecte a nossa 

felicidade. Esta constitui um enigma a decifrar pelos outros. «Para vivermos felizes, 

vivamos escondidos.»                      ! Do it yourself p.34 

 [18. "Pour vivre heureux, vivons cachés", Bolze et Rodriguez] 

 

 A casa que ainda não temos «esconde-se por trás de uma enorme muralha e 

abre-se sobre jardins inacessíveis e silenciosos.»  

! Viajar sem deixar o conforto da casa p.111 

 [19. "Pour vivre heureux, vivons cachés", Alain Borie] 

 

 A casa que ainda não temos reconstrói-se continuamente a partir de uma casa 

onde vivemos um dia.                ! Um ser privilegiado p.23 

 [20. "La mort néxiste pas vraiment", Patrick Bouchain] 
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 A casa que ainda não temos é um cartaz, que nos seduz progressivamente, a 

afixar no local de trabalho.       ! A "Scape House" p.128 

 [21. "Peut-on former sans séduire?", Philippe Boudon] 

 

 A casa que ainda não temos abre-se para o exterior. «Quando a face escondida 

se transforma na face visível, um jogo de espelhos» estabelece um diálogo entre duas 

realidades complementares: interior versus exterior.            !A "Casa Moebius" p.114 

 [22. "L’envers des choses", Brénac et Gonzalez] 

 

 A casa que ainda não temos é um objecto desejado, um sonho alimentado pela 

sociedade de consumo actual que reflecte não o que somos, mas o que os outros 

esperam que sejamos.                ! A casa "à la carte" p.31 

 [23. "L'argent fait le bonheur", Jérôme Brunel e Éric Saunier] 

 

 A casa que ainda não temos é uma viagem «à procura do paraíso como um 

vasto campo florido» com as cores, os cheiros, e os sabores, do imaginário da nossa 

infância.                       ! Do it yourself p.34 

 [24. "La maison du bonheur est dans le pré", Jean-Pierre Buffi] 

 

 

 A casa que ainda não temos «é a ágil e leve habilidade de fazer existir os 

lugares ao juntar elementos dispersos com um toque singular, continuamente renovado, 

para explorar um novo espaço.»                          ! Habitar sem deixar rastos p.104 

 [25. "Déjà-là", Canónica e Cartignies] 

 

 A casa que ainda não temos é fabulo_sa.  

 [26. "Cendrillon", Roland Castro] 

 

A casa que ainda não temos equivale a um ramo de flores que se renova 

periodicamente.                ! A casa "à la carte" p.31 ! Parasitas urbanos p.93 

[27. "À completer", Patrick Chavannes] 

 

A casa que ainda não temos é «esta casa de bonecas, de sonhos e de infância  

que representa para cada um de nós, emoções e lembranças, os primeiros passos ou os 

últimos, as refeições com os amigos, os encontros: um ser querido. A casa da felicidade 

é o que cada um de nós tem a generosidade de construir para além do simples e 

complicado trabalho do arquitecto.»                    ! Do it yourself p.34 

[28. "Les raisons du bonheur", Paul Chemetov] 

 

 A casa que ainda não temos ainda se rege pelos princípios da arquitectura 

moderna? 

 [29. "La maison du bonheur est calme", Emmanuelle Colboc] 

 

 A casa que ainda não temos «combina diferentes situações da vida 

contemporânea. É uma casa em perpétua recomposição que questiona as relações intra-

domésticas. A sua unidade de base é o cubo-foto.»              ! Ambientes instantâneos p.54 

 [30. "Rubix House", CompoSITE architectes] 
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 A casa que ainda não temos não tem fundações, paira no ar como um papagaio 

ao vento agarrando-se aos nossos sonhos por um ténue fio que balança ao sabor dos 

nossos humores.          ! A casa nómada p.81 ! Ambientes instantâneos p.54 

 [31. "Flamant Rose", Cusy et Maraval] 

 

 A casa que ainda não temos é um paradoxo mundo de pernas para o ar, 

inversão constante da casa que temos, e que talvez não seja a solução dos nossos 

problemas. 

 [32. "Le bonheur est ailleurs", Decq Odile et Benoît Cornett] 

 

 A casa que ainda não temos é uma  «felicidade extraordinária, necessariamente 

impossível, [que se abriga] na folhagem dispersa de borboletas arco-íris.» 

 [33. "La maison du bonheur", Jean-François Delhay] 

 

 A casa que ainda não temos corre o risco de se perder na trama das palavras 

invasoras dos cartazes publicitários que nos iludem, nos manipulam, mas também nos 

oferecem inúmeras oportunidades.              ! A casa "à la carte" p.31 

 [34. "Les maux du bonheur", Bernard Desmoulin] 

 

 

 A casa que ainda não temos é um ícone que será uma mercadoria? Ou contém 

muito mais informação do que a armazenada num código de barras? Ou é muito mais 

acessível do que pensamos?                           ! A casa "à la carte" p.31 

 [35. "Marchandise versus maison", Drôles de trames] 

 

 A casa que ainda não temos é uma mensagem à deriva na nossa imaginação 

engarrafada.          ! A casa nómada p.81 

 [36. "Shape our shade", Michel Dubon] 

 

 

 A casa que ainda não temos depende do crédito bancário. 

 [37. "La maison du bonheur est dans le prêt bancaire", Dusapin et Leclercq] 

 

 A casa que ainda não temos faz parte de um sonho colectivo e é vendida em 

conjunto com as casas que outros ainda não têm.        ! Multiplicação p.73 

 [38. "Faisons un rêve", Pascal Dutertre] 

 

 

A casa que ainda não temos é habitada por um pequeno príncipe. «Ao ouvi-lo 

encontraremos o caminho para o planeta da felicidade.» 

[39. "La planète du bonheur", Jean-Marie Duthilleul] 

 

 A casa que ainda não temos sonha-se como um símbolo dirigido aos seres que 

sofreram e sofrem com a violência das guerras: a vocação da arquitectura da casa é  

construir lugares de paz capazes de oferecer um espaço ao Homem onde ele possa 

sonhar.                           ! Vestuário a habitar p.97 

 [40. "Hapiness is a warm gun", Edge - François Gillet] 
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 A casa que ainda não temos tem uma lareira: «carregá-la de lenha; acender um 

fósforo; deixar que o perfume invada silenciosamente a casa; ficar perto dela, é o 

princípio da felicidade.»               ! Um ser privilegiado p.23 

 [41. "La maison à parfum", Fabre, Speler e Pumain] 

 

 A casa que ainda não temos desapareceu saturada pelo época da rádio, da 

televisão, da Internet, agora é «o nosso espaço de ondas e de informações enquanto o 

satélite espião tenta captar as nossas escassas palavras.»  

! Viajar sem deixar o conforto da casa p.111 

 [42. "Vue sur la mer", Jacques Ferrier] 

 

 A casa que ainda não temos tem um prazo de validade definido à priori. 

    ! A casa "à la carte" p.31 ! Parasitas urbanos p.93 

 [43. "Du 15 au 20 septembre 2001", Édouard François] 

 

 A casa que ainda não temos é «improvisada a partir de elementos que 

originalmente se destinavam a outro uso: fazer uma casa com o que encontramos...» é  

partir à aventura.         ! Do it yourself p.34 ! Habitar sem deixar rastos p.104 

 [44. "Merzpavillon Nº2", Yona Friedman] 

 

 A casa que ainda não temos tem «as portas abertas de um abrigo, muros, um 

telhado, luz, um horizonte e um novo enraizamento...» 

[45. "La paix retrouvée", Catherine Furet] 

 

 A casa que ainda não temos é uma curiosidade para as gerações futuras..., será 

reproduzida pelos habitantes de outros planetas, pois «o neo-terrestre do final do século 

XX será uma forte tendência da moda no Planeta Vega...»       ! Multiplicação p.73 

 [46. "Villa – conapt 51 – cité – puits nº 997489, Planeta Vega", Manuelle Gautrand] 

 

 

 A casa que ainda não temos reveste as cuidadosas proporções dos seus espaços 

com folhas de ouro.           ! Uma tatuagem para a sua casa p.50 

  [47. "Nombre d'or", Phillippe Gazeau]  

 

 A casa que ainda não temos é a resultante directa da sobreposição de várias 

casas.       ! Do it yourself p.34 ! A "Casa de Bordéus" p.117 

 [48. "Tiramisù", Didier Ghislain] 

 

 A casa que ainda não temos é feita de individualidade e protecção. «Ao 

arquitecto cabe construir o desejo da sua impossível união à habitação: a casa de todos 

os sonhos, o edifício de todos os pesadelos.»  

[49. "Résidence privée", Christian Girard] 

 

 A casa que ainda não temos é uma cabana na árvore a que um pequeno rapaz 

de doze anos subiu para aí passar toda a sua vida, mostrando aos seus contemporâneos 

o que é a liberdade e a inteligência.            ! Subtracção p.68 

 [50. "Homenagem a Italo Calvino", Jean-Louis Godivier] 



 148 
 

51 52 

53 54 

55 56 

57 58 

59 60 



 149 

 A casa que ainda não temos «não é o envelope da felicidade, é um envelope 

transparente, texto preto sobre papel vegetal» escrito pelos nossos sonhos.  

[51. "Amo-te", Gaëlle Péneau] 

 

A casa que ainda não temos está num lugar «longe e perto do mundo: na sua 

ilha King Kong pensa ser um Robinson. Para sermos felizes, vivamos escondidos!» 

! Viajar sem deixar o conforto da sua casa p.111 

[52. "Pour King Kong", Patrice Goulet] 

 

 A casa que ainda não temos «mais do que um motivo – qual tecido de xadrez da 

Escócia – inscreve o homem na paisagem através do seu território. Esta dupla 

articulação motivo/identidade, homem/paisagem orienta» o sonho da casa.  

     ! Uma tatuagem para a sua casa p.50 

[53. "Tartan House", Groupe Scape - Duncan Lewis] 

 

 A casa que ainda não temos está tão longe dos processos regulamentares, das 

regras de construção, da sociedade de consumo que nunca será vendida, nem comprada 

a preço de ouro. 

 [54. "Comme on fait son lit, on se couche", Harem] 

 

 A casa que ainda não temos ultrapassa todas as maravilhosas expectativas 

previstas pelas inúmeras possibilidades de conjugação dos elementos dos catálogos.  

! A casa "à la carte" p.31 

[55. "La panoplie du bonheur", Christian Hauvette] 

 

 A casa que ainda não temos viaja de galáxia em galáxia envolvida num 

helicóptero tupperware ou a casa «abandona o território da construção popular e 

refugia-se nos edifícios públicos e de negócios.»             ! Habitar sem deixar rastos p.104 

 [56. "Os invasores", Georges Heintz] 

 

 A casa que ainda não temos é um «sonho naif, ilusório e ligeiramente infantil da 

casa da felicidade, ecrã paraformal onde cada um pode projectar as suas próprias 

visões, as figuras do seu desejo.» ! Ambientes instantâneos p.54 ! Ecrã personalizado p.124 

[57. "New nuage neuf", Ghislain His] 

 

A casa que ainda não temos é sem dúvida pensada, pelo menos, a dois. 

       ! Multiplicação p.73 

[58. "La Maison du Bonheur", Jacques Hondelatte] 

 

A casa que ainda não temos «não existe, antes dela existem pessoas felizes que 

se reúnem em festas com os amigos.» 

[59. "Il n'y a pas de Maison du bonheur", Raphaelle Hondelatte] 

 

A casa que ainda não temos «convém a todo o tipo de paisagem; é ideal para 

férias ou outra utilização. Tem uma escadaria comprida e vista para o mar em opção; é 

a felicidade ao alcance de todos.»      ! A casa nómada p.81 !  A "Slow House" p.120 

[60. "JMIMVMB01", Jean-Marc Ibos et Myrto Vita] 
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A casa que ainda não temos «é feita com novos materiais e tecnologias. A sua 

concepção por simulação torna-a acessível a qualquer pessoa. Orientando-se para a 

autoconstrução permite ao utilizador desembaraçar-se do monopólio do mercado e das 

empresas.»           ! Do it yourself p.34 ! "A Scape House" p.128 

 [61. "Créer un jeu pour changer", Antti Lovag] 

 

 A casa que ainda não temos inibe-se perante a facilidade de seguir as instruções 

do manual de uma casa em Kit?                ! A casa "à la carte" p.31 

 [62. "Do it yourself", Nikola Jankovic] 

 

 A casa que ainda não temos reutiliza, afinal, todas as peças do Kit e, mesmo, da 

sua embalagem. «Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma.» ! Do it yourself p.34 

 [63. "L'envers du décor", Michel W. Kagan] 

 

A casa que ainda não temos é uma narrativa doce e selvagem, silenciosa e 

primitiva, variável e violenta, identificável e indeterminada, efémera e mutante, 

insubmissa e serena que nos acompanha.                         ! Parasitas urbanos p.93 

 [64. "Longtemps je me suis couché de bonne heure", Chikako Kaneko] 

 

 

A casa que ainda não temos não é universal. «Existem tantas casas que ainda 

não temos como indivíduos sobre a Terra», ou mais.   ! Construir Habitar Pensar p.27 

[65. "Autant de Maisons du Bonheur", King Kong] 

 

A casa que ainda não temos «esmaga os modelos para inventar a casa do 

futuro. O contentor transformou-se no conteúdo.» Transparente, abriga, no entanto, os 

vestígios do passado.             ! Um ser privilegiado p.23 

[66. "La matière est réversible", Georges Maurios] 

 

 

A casa que ainda não temos parte consecutivamente à procura de si mesma ou 

ao encontro de universos não quotidianos.                 ! A casa nómada p.81 

[67. "Mais où allez-vous ainsi", Lafon-Faunières] 

  

A casa que ainda não temos ganha raízes antes de ter coragem de subir à 

árvore.                 ! Subtracção p.68 

 [68. "Laisser les parler", Integral Studio] 

 

A casa que ainda não temos «parece-se com as prendas do dia da mãe 

realizadas com legumes secos e diversos materiais de recuperação. As lentilhas verdes 

impuseram-se para revestir a casa da felicidade.» 

  ! Do it yourself p.34 !Uma tatuagem para a sua casa p.50 

 [69. "Collier de nouilles", Éric Lapierre] 

 

A casa que ainda não temos respeita a paisagem, habita em comunhão com a 

natureza, mas derruba velhos hábitos.             ! Subtracção p.68 

[70. "Autour du jujubier", Bernard Kohn] 
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 A casa que ainda não temos é talvez o único meio de escapar às orientações 

cada vez mais precisas e restritas da sociedade actual.               ! A casa nómada p.81 

 [71. "Un ciel pour tous", Marc Mimram] 

 

 A casa que ainda não temos «é um corpo de imagens que dá ao homem razões 

ou ilusões de estabilidade. Nunca acabando a sua construção, a casa espera, esquece e 

retém. [...] Ela anda à volta da felicidade.»      ! A "Slow House" p.120 

[72. Elodie Després in "Mobil Home", Aude Pichard] 

 

 

 A casa que ainda não temos, «pousada sobre uma erva fresca, aquece uma 

pequena família bem alimentada e protegida pela sociedade.» 

[73. "La Douillotte", Sylvie Chira] 

 

  A casa que ainda não temos é construída pela «boneca Zarbie, arquitecta da 

felicidade. É muito fácil. Com os utensílios de desenho Zarbie, podes desenhar e decorar 

sozinha a tua própria casa.»              ! A casa "à la carte" p.31 

[74. "Zarbie “architecte du bonheur”", Opus Certum] 

 

 A casa que ainda não temos «pode fazer três vezes mais feliz graças à 

reciclagem do lixo do condicionamento dos produtos. Construí duas casas com a 

embalagem e reciclei a Casa da felicidade oferecendo-a aos meus filhos.» 

! Parasitas urbanos p.93 

[75. "Bonheur 3", Gilles Perraudin] 

 

 A casa que ainda não temos nasce «duma peça de puzzle como uma parcela de 

cidade, duma casa de sonho como elemento de uma vida; poderemos imaginar um 

projecto que não fale apenas de si mesmo [?]»          ! Ecrã personalizado p.124 

[76. "Le bonheur est son double", Dominique Perrault] 

 

 A casa que ainda não temos é um Kit pintado de branco! 

! Uma tatuagem para a sua casa p.50 

 [77. "La maison du Bonheur blanche", Renzo Piano] 

 

 A casa que ainda não temos vive numa redoma. «É um mito da casa, uma 

imagem a retorcer, um sonho a sacudir.» 

[78. "Le Bonheur", Reichen & Robert] 

 

A casa que ainda não temos é uma jóia adquirida para uma felicidade standard. 

«O arquitecto? É uma assinatura, um valor suplementar para um objecto de consumo 

dirigido.»                ! A casa "à la carte" p.31 

[79. "Trop de Bonheur", Serge Renaudie] 

 

A casa que ainda não temos «é uma ficção, ancorada no nosso imaginário 

infantil e alimentada pela aspiração natural (cultural?) do Homem à felicidade.» 

! Um ser privilegiado p.23 

[80. "Une fiction", Repérages architectures] 
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 A casa que ainda não temos reflecte-se a si mesma construindo um presente 

virado para o futuro. 

[81. "I'll be your mirror", RH Architecture] 

 

A casa que ainda não temos será descongelada no momento oportuno. 

! "A casa de Astérion" p.21 

[82. "Barthez premier français", Rudy Riccioti] 

 

 

A casa que ainda não temos pode-se desmontar e ser reutilizada para adquirir 

outro sonho ou «a sua venda em leilão deverá corresponder ao seu valor na bolsa.» 

! A casa "à la carte" p.31 ! A casa nómada p.81 

 [83. "Money", François Roche] 

 

A casa que ainda não temos «permite programar à vontade todos os estados da 

transparência à opacidade e mudar de decoração segundo o seu humor.» 

! Ambientes instantâneos p.54 

[84. "Compost/Genius loci", Bernard Ropa] 

 

A casa que ainda não temos é um espaço funcional, com boas proporções e 

espaço suficiente para nós e para os outros. 

[85. "Dans la tente du bonheur", Daniel Rubin] 

 

A casa que ainda não temos é a casa «da infância que já não existe ou ainda 

não surgiu, da qual nos lembramos e fazemos o projecto; que sonhamos construir, 

amanhã, para reencontrar a de ontem ou inventá-la: fragmento de si próprio e dos 

outros, a colar: ilusão, utopia impossível; é a casa que temos na cabeça.» 

! Um ser privilegiado p.23 ! Do it yourself p.34 

[86. "Celle qu'on a dans la tête", Patrick Rubin] 

 

A casa que ainda não temos é um ninho, um lugar de refúgio, que nos faz 

esquecer milhões de problemas. 

[87. "Mon nid", François Seigneur] 

 

A casa que ainda não temos é feita de «plástico tratado com folha de ouro.» 

! Uma tatuagem para a sua casa p.50 

[88. "Love me", Antoine Stinco] 

 

A casa que ainda não temos reproduz o exterior no interior para uma nova 

percepção do espaço, dissolvendo o conflito entre natural e artificial. 

! Subtracção p.68 ! Viajar sem deixar o conforto da casa p.111 

[89. "Bosquet dans la maison", Studio Fuksas]  

 

A casa que ainda não temos está envolvida por um puzzle de ideias e sonhos. «As peças 

do puzzle são como os possíveis reflexos das casas que a envolvem e se envolvem. A 

casa ilumina esse universo.» 

[90. "Felicidad-es", Studio Naço - Marcello Joulia]  
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A casa que ainda não temos recria modos de viver antigos, conservando-se num 

plasma intergaláctico mais sensível às casas do passado do que às imprevisíveis casas 

do futuro.                   ! Adição p.65 

[91. "La petite maison", Jacques Filippi] 

 

A casa que ainda não temos «dorme deitada no silêncio de ouro onde floresce a 

sua vida», alimentada pela enorme variedade de condições para habitar. 

[92. "La maison d'or", Tecnova Architecture] 

 

 

A casa que ainda não temos avisa: «Não consumir. Não ingerir. Não se injectar. 

Não se inocular. Não absorver. (Esperar pelo resultado dos testes).» 

[93. "Sutures apparentes", Timezone] 

 

A casa que ainda não temos é um brinde das máquinas dos cafés, tão frágil e 

instável como o espaço contemporâneo.  

[94. "Morceaux choisis", Bernard Tschumi] 

 

 

A casa que ainda não temos «é uma manifestação de desejo que envolverá o 

invisível e o vazio.»                 ! Habitar sem deixar rastos p.104 

[95. "Pluie d'amour", Theskyisbeautiful] 

 

 

 A casa que ainda não temos «não é apenas uma casa, é a Casa.» 

[96. "La maison", Yannis Tsiomis] 

 

 

A casa que ainda não temos inclui «a vida quotidiana conquistando qualquer 

edifício; o arquitecto deve criar um campo qualitativo onde a felicidade possa 

desabrochar.»                ! Habitar sem deixar rastos p.104 

[97. "Le bonheur est là", UAPS]  

 

A casa que ainda não temos corresponde ao «equilíbrio do instante em que o 

olhar aceita a liberdade do sonho.» 

 [98. "Puzzledoscope", Corinne Vezzoni] 

 

A casa que ainda não temos é «concebida seguindo as mais restritas regras de 

composição arquitectónica e com o rigor técnico que exige o ambicioso programa do 

Ifa.» 

[99. "La maison Zib'a", Aymeric Zublena] 

 

A casa que ainda não temos diz-nos que «é tempo de pensar num modo de 

habitar em Marte. Trata-se de envolver a casa de felicidade numa torre em plástico, que 

permite armazenar oxigénio durante algum tempo. De qualquer forma, o futuro [não] 

está nas torres.»                      ! "Algumas utilizações do verbo habitar" p.25 

[100. "Domesticity on Mars", Périphériques] 
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 A casa que ainda não temos é como a primeira casa, tão cheia e tão vazia como 

a casa de Astérion; é um ser privilegiado onde revivemos o passado e projectamos o 

futuro, que habitamos sem podermos verdadeiramente localizar e cuja essência 

procuramos construir, habitar e pensar. 

 

 A casa que ainda não temos é uma casa "à la carte" que proclama as alegrias e 

as inquietações de uma casa feita por nós mesmos, prolongando o humor de um 

qualquer Starck que nos ajuda a comprar uma casa acabada, com os metros quadrados, 

e cúbicos, necessários, à qual anexamos um clip-on técnico, ou outro, uma tatuagem a 

nosso gosto e um número variável de ambientes instantâneos. 

 

 A casa que ainda não temos adiciona-se a todas as casas que tivemos e 

teremos, subtrai-se à paisagem natural e urbana, multiplica-se infinitamente e divide-se 

sem se perder. 

 

 A casa que ainda não temos é o ideal dos novos nómadas urbanos dispersando-

se por todos os espaços que habitamos ou acompanhando-nos como uma enorme mala 

de viagem, sendo um parasita urbano que invade o mundo dos outros e o nosso 

imaginário ou uma peça de vestuário a habitar, capaz de se reduzir a uma simples caixa 

de correio ou desaparecer sem deixar rastos. 

 

 A casa que ainda não temos não abandona o conforto da casa onde vivemos, 

estabelecendo novas relações entre o interior e o exterior, transformando-se em prótese 

do corpo, integrando velhas e novas tecnologias, expondo a sua intimidade aos olhares 

estranhos e reencontrando equilíbrios na sociedade actual das redes de informação. 

 

 A casa que ainda não temos está por todo o lado e em parte alguma. 
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6 . 2  B i b l i o g r a f i a  
 

2001 www.lesmaisonsdubonheur.com 
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À Beatriz que sonhou comigo a casa que ainda não temos. 

 

Ao Fabien por construir os seus sonhos de casa ao meu lado.  

 

Aos meus pais por me terem dado a oportunidade de viver simultaneamente em várias 

casas ao longo dos últimos vinte e quatro anos. 

 

Ao Xico e à Inês. 
 

Ao Laurent Staniszewsky e à Béatrice Laville. 


