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RESUMO



A presente dissertação promove uma investigação e aproximação crítica 

ao estudo da casa, partindo do seu confronto com o habitante. De uma 

inquietação pessoal (o pretexto), exaltada pela injecção de conhecimento 

que fui adquirindo ao longo do Mestrado Integrado em Arquitectura, 

surge o interesse pelas dinâmicas associadas ao processo de apropriação 

e contaminação do espaço pelo Homem, investigadas agora a partir de 

um método. Interessa, para além do estudo aprofundado do tema, o 

ensaio deste método.

A construção desta narrativa assenta, então, numa linha de pensamento 

que se estabelece através de um pretexto, um método, um contexto, 

uma investigação e uma intersecção. No primeiro, onde se marca o 

território de estudo, define-se o ponto de partida para a investigação. 

Segue-se o contexto, onde se aprofundam os vários conceitos implícitos 

no processo de descodificação da vivência da arquitectura (apropriação, 

intimidade, individualização, privacidade, dependência, flexibilidade), 

procurando-se construir um corpo de imagens e observações que 

permitam “olhar” para dentro da casa, como contentor de diferentes 

espaços, que diferem de habitante para habitante. Aqui, introduzem-

se vários autores que constituem um quadro de referências essencial 

para identificar as diferentes ocupações em contextos distintos. Na 

investigação fixa-se o quarto como ponto de partida para a análise, onde 

se apresentam oito casos de estudo ocupados pela autora que, através da 

experiência pessoal, explora a sua forma de habitar em cada um deles. 

Esta dissecação é feita através da separação de vários pontos que se 

consideram essenciais na compreensão do espaço e da sua relação com 

o habitante: o uso (projectado vs. experimentado), os limites do espaço, 

as variações ao longo da apropriação, a permanência, a sua relação com a 

casa e com o mundo.

Por fim, a intersecção permite cruzar de forma mais assertiva os 

vários relatos (ocupações da autora vs. ocupações de outros autores), 

relacionando-os com os temas estudados ao longo do contexto, numa 

tentativa de identificar características comuns que influenciem o 

fenómeno da apropriação na arquitectura.



ABSTRACT



The current dissertation promotes an investigation and critical approach 

to the study of  the object “house”, while being confronted with its 

inhabitant. All the knowledge that was acquired throughout the five years 

of  the Master in Architecture has encouraged one personal interest: 

the dynamics associated to the process of  spatial appropriation and 

contamination by Man. This subject is investigated through a proposed 

method; apart from the thorough study of  the theme, we are also 

interested in the possibility of  incorporating this method in our daily 

basis work. 

The narrative is based on a line of  thought that is established through a 

pretext, a context, an investigation and, finally, an intersection. The first 

one limits the area of  study, setting the beginning of  the investigation. 

Then, the context explores the variety of  concepts implied on the 

process of  decoding architectural experience (appropriation, intimacy, 

individualization, privacy, dependence, flexibility), while building a frame 

of  images and observations that allow us to look into the house as a 

storage of  different spaces, which differ from dweller to dweller. Here, 

we introduce some essential authors and references for the subject. The 

investigation sets the “room” as the starting point for the analysis, where 

eight different rooms previously occupied by the author are presented, 

only through its personal experience, while exploring its way of  

inhabiting. This dissection starts by defining some essential parameters 

that allow us understand the relationship between Man and space: use 

(proposed vs. experimented), spatial limits, variations and changes in 

appropriation, period of  stay, and its relation with the public and private 

spheres.  

At last, the content of  the previous chapters shall overlap and intersect 

the various narratives (the author’s occupations vs. other authors’s 

occupations), crossing them with the themes and concepts discussed 

throughout the dissertation, in order to identify common traits that 

contribute to the phenomenon of  architectural appropriation. 
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PRETEXTO



#1. Fotomontagem realizada por Jean-Pierre Junker (ETH, Zurich, 1990), 

sobre a casa Bianchetti de Luigi Snozzi.



 15 |  .inquietações

Actualmente, é rara a intenção de captar a forma como o espaço é usado na 

fotografia de arquitectura. Fotografa-se, muitas vezes, um imaginário encenado, 

entre paredes brancas e espaços vazios, estéreis, desprovidos de vida humana 

ou de personalidade. As duas imagens ao lado, ainda que advenham de um 

processo de fotomontagem que não corresponde a uma ocupação real, servem 

de pretexto para abordar esta questão. A mesma perspectiva protagonizada, 

primeiro, pela arquitectura, e, logo de seguida, por uma cena familiar, com os 

seus objectos e mobiliário quotidiano, sugere o debate arquitectónico entre o 

espaço projectado e o espaço habitado, o contentor e o conteúdo, o objecto e 

o habitante. Se, por um lado, a primeira imagem remete a um limite construído 

pela arquitectura, que se reflecte num espaço aparentemente amplo, a segunda, 

onde se simula a apropriação por parte de um habitante, altera completamente 

a nossa percepção inicial (ainda que não seja exacta a escala desta ocupação). 

Ao ser inserido no espaço, o habitante produz um ambiente singular, de acordo 

com as suas características e necessidades, representando uma extensão de si 

próprio. 

Ainda que não seja a ilustração de uma realidade concreta, mas sim imaginada, 

a fotomontagem de Jean-Pierre Junker sugere uma distinção do espaço 

projectado antes e depois de ser ocupado; é a partir destas inquietações 

que surge o motivo para a investigação, que passa por entender os vários 

conceitos implícitos no processo de descodificação da vivência da arquitectura 

(apropriação, intimidade, individualização, independência, dependência,...). 

Procura-se construir um corpo de imagens e observações que permitam 

“olhar” para dentro da casa como “contentor” de diferentes espaços, que 

diferem de habitante para habitante, fixando-a como território de estudo (sendo 

o objecto da investigação o “quarto”).



MÉTODO



Antes de iniciar a investigação, procuram-se outros autores que reflectem 

sobre as questões inerentes à ocupação e apropriação do espaço pelo 

Homem. Estes autores vão constituir um quadro de referências que nos 

vão permitir pensar um método de trabalho e, consequentemente, dar 

território para dar início à investigação.

Após esta primeira fase de contextualização, o método começa pela 

definição de um objecto de estudo - o quarto -, a partir do qual se vai 

fazer uma recolha exaustiva de dados, seguida de uma exposição destes 

através de diversas representações (desenhadas: localização, plantas, 

cortes, axonometrias, esquemas; e escritas - relatos), que são completados 

com uma observação sistematizada à luz de um conjunto de parâmetros 

determinados (uso, limites e proporções, apropriação e relação com o 

habitante, relação com a casa e relação com o mundo). Este processo é 

repetido nos vários casos de estudo, o que nos permite uma posterior 

intersecção dos dados.

A autora serve-se da sua experiência pessoal como habitante para 

reflectir, como (futura) arquitecta, na forma como as práticas banais 

do quotidiano influenciam o modo como o habitante ocupa o espaço, 

e simultaneamente, como a configuração do quarto influencia essas 

transformações. É através deste duplo mecanismo que se procuram 

entender os fenómenos associados à ocupação e à apropriação, 

enquanto nos colocamos simultaneamente  no lugar de habitante e de 

arquitecto. Interessa-nos, por fim, o ensaio deste método de investigação, 

procurando, testar  a sua validade e a sua possível integração na forma de 

projectar o espaço.



I



CONTEXTO



#2.Retrato de um sem-abrigo a mover a sua “casa” de lugar, por David 

McNew.

 

Se um sem-abrigo tem todos os seus pertences num carrinho de compras, 

pode este carrinho ser considerado o seu lar? O que acontece se perde 

estes objectos enquanto se muda para outro lugar?

Este exemplo, ainda que um pouco extremo, sugere que o nosso lar tem algo 

que ver com uma determinada permanência, um limite físico de um espaço 

que é “nosso”. Mas ainda que as casas sejam estruturas relativamente 

permanentes, este não pode ser o único factor que influencia a formação 

do nosso lar. Também as nossas coisas, os nossos objectos, os nossos 

pertences têm algum significado ou valor sentimental, o que nos motiva a 

guardá-los, mantê-los e até levá-los connosco de “casa” em “casa”. 



 21 |  .sobre o vocabulário da casa

“‘Cabanas’, ‘domus’, ‘castelos’, ‘villas’, ‘palazzos’, são denominações históricas do espaço 

unifamiliar. São representativas da arquitetura mais elementar, mais próxima e utilizável 

pelo ser humano, considerada a sua real terceira pele, logo após a epiderme e a roupa que 

o protege do meio ambiente onde vive. Entretanto, haverá uma palavra que, independente 

das classes sociais, sintetizará toda noção de habitação privada: a casa. Primitivamente, o 

conceito casa surge durante o Império Romano como sinônimo de cabana, tugúrio, choupana, 

de característica rural, como antagonismo ao termo domus que indicava a habitação urbana. 

‘Domus’ nos deu domicílio. De ‘domus’ originou-se ‘dominius’’, “senhor”, porque o amo 

da casa era o senhor. (...) A progressiva degradação das condições de vida, o refreamento 

das atividades econômicas, os periódicos flagelos das guerras e das pestes durante a Idade 

Média, reduziram as ‘domus’ de pedra e mármore, até quase extingui-las por completo, 

multiplicando-se as ‘casae’ de madeira e barro. Até o século X, e mesmo depois, as únicas 

construções em alvenaria foram os castelos e as igrejas. Na cidade, a igreja distinguia-se 

por suas dimensões soberbas e pela estrutura firme, merecendo o nome de domus, a casa 

do Senhor, tendo ao seu redor uma extensão miserável de ‘casae’. Desde então, chamou-se 

‘duomo’ (domo), ‘domus’, à morada de Deus e ‘casa’ à morada humana.” (1) 

“House” vs. “home”, “casa” vs. “hogar” e “casa” vs. “lar”;  as designações 

de casa (2)e lar(3) marcam uma diferença clara: o primeiro é um termo de 

conotação arquitectónica (a casa como qualquer construção genérica destinada 

a habitação), enquanto que o segundo se refere a um ambiente familiar, o lugar 

onde “vivemos” realmente, o nosso domicílio. 

É esta diferença que incentiva a investigação. O arquitecto pode idealizar, 

desenhar e projectar uma casa para um ou vários indivíduos; no entanto, não a 

pode transformar no seu lar. Habitar é um processo complexo que transcende 

a casa, estendendo-se a qualquer espaço que seja apropriado pelo ser humano; 

este processo tanto pode acontecer numa casa, como num carro, numa tenda, 

num jardim,  em qualquer lugar.  

(1)  MIGUEL, Jorge Marão Carnielo. “Casa e lar: a essência da arquitetura”, artigo publicado na 

revista VITRUVIUS, a 3 Outubro 2002. Artigo consultado a 23 de Agosto de 2016. Disponível 

[http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/03.029/746].

(2) Qualquer construção destinada a habitação; prédio; residência; vivenda. (= “casa”, in Dicionário 

da Língua Portuguesa. Porto Editora, 2009).

(3) Casa de habitação; família; pátria (=“lar”, in Dicionário da Língua Portuguesa. Porto Editora, 

2009.)  



#3. Fotografia interior da casa de Paul Speck, do arquitecto Ernst Gisel.

Autoria de Hermann Winkler.



 23 |  “Sin embargo, no todas las construcciones son moradas. Un puente y el edificio de un 

aeropuerto; un estadio y una central energética; una estación y una autopista; el muro de 

contención de una presa y la nave de un mercado son construcciones pero no vivendas. Sin 

embargo, las construcciones mencionadas están en la región de nuestro habitar. Esta región 

va más allá de esas construcciones. Por otro lado, sin embargo, la región no se limita a la 

vivienda. Para el camionero la autopista es su casa, pero no tiene allí su alojamiento; para 

una obrera de una fábrica de hilados, ésta es su casa, pero no tiene allí su vivienda; el 

ingeniero que dirige una central energética está allí en casa, sin embargo no habita allí. Estas 

construcciones albergan al hombre. Él mora en ellas, y sin embargo no habita en ellas, si 

habitar significa únicamente tener alojamiento.“(4)

 
Projecta-se a casa, constrói-se a casa. Só depois chega o habitante, que a 

transforma num lar. O lar é uma condição complexa que integra memórias, 

imagens, passado e presente, sendo um complexo de rituais e rotinas 

quotidianas que constitui o reflexo dos seus habitantes, dos seus sonhos, dos 

seus pesadelos e das suas esperanças. Se entendemos a casa como terceira 

pele do Homem, o lar é a pele colectiva que integra, protege e une toda a 

família à volta do fogo que, segundo Vitruvio(5), forma a origem e a essência 

da arquitectura.  Para ele, foi com o descobrimento do fogo que surgiram as 

reuniões, as assembleias e a vida comunitária do Homem; o fogo é o elemento 

protoarquitectónico e é a partir dele que surge a arquitectura como ritual, como 

actividade consciente. 

[a casa] como programa; a casa projectada vs. a casa ocupada

“(…) An architect may describe a house as a composition of  spaces. But a builder may 

prefer to describe it as an organization of  material parts. A painter may describe it as a 

combination of  plans distinguished by their colors. In describing the same house, a poet 

may name parts whose properties evoke reference to things in the past or at other places. 

Or she may allude to feelings, drawing unexpected analogies that give it new meaning. 

Finally, inhabitants tend to think in terms of  rooms and places: not mere spatial entities, 

but combinations of  many types of  things – furniture, artwork, views – that jointly make 

(4) HEIDEGGER, Martin. “Construir, habitar, pensar”, discurso in “Segunda Reunião de 

Darmastadt”, publicada em Vortäge und Aufsätze, G. Neske, Pfullingen,1954.

(5) MIGUEL, Jorge Marão Carnielo. “Casa e lar: a essência da arquitetura”, artigo publicado na 

revista VITRUVIUS, a 3 Outubro 2002. Artigo consultado a 23 de Agosto de 2016. Disponível em: 

[http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/03.029/746].



#4. Diferentes crianças desenham a sua “casa”. Polónia (1948), David 

Seymor. 

“Teresa, a child in a residence for disturbed children, grew up in a 

concentration camp. She drew a picture of “home” on the blackboard. 

1948.” David Seymor descreve a primeira imagem.



 25 |  an environment identifiable. (…) Descriptions of  form tend to differ in the fundamental 

conception of  what constitutes a configuration. (…) In this way, we continuously reinterpret 

the world we inhabit, shifting from one perspective to another, in a dialogue with the forms 

around us, as well as with other who are inhabiting them.”(6) 
  
Segundo John Habraken, a definição de casa varia para cada indivíduo, 

consoante a sua posição relativamente a ela: para o arquitecto é uma 

composição de espaços, pelo seu papel na sua idealização;  para o construtor 

uma organização de partes materiais, um somatório das várias fases da sua 

construção; para o pintor uma combinação de planos de cor (...). Entende-

se, assim, uma relação particular entre estes vários indivíduos e a casa - a casa 

projectada. No entanto, a casa projectada não é apenas o resultado de um 

exercício técnico de composição de espaços, mas sim o testemunho construído 

das ideias do arquitecto (que, para além de a idealizar, a habita), das suas 

obsessões, dos seus interesses e sonhos (a casa sonhada), das suas experiências.  

O arquitecto também projecta formas de habitar, pois a casa é “(…) la piel del 

hombre, el proprio sujeto en su modo de habitar el mundo; los aspectos míticos irracionales y 

simbólicos desbordan la racionalidad moderna.” (7)

Assim, a “casa do habitante” não é descrita como uma mera entidade objectual, 

mas sim como uma combinação de uma série de coisas: mobiliário, objectos, 

recantos, memórias e sensações (que o poeta procura evocar e dar significado) 

que, juntas, identificam um ambiente particular.  Este ambiente, em contínua 

renovação, confronta-se com os seus habitantes que dialogam com as várias 

coisas que os rodeiam; surge, então, a definição de uma casa vivida, apropriada, 

adaptada, transformada - a casa ocupada.

“Pensemos ahora en la institución de “la casa”. A mi entender, una casa tiene que responder 

a tres cuestiones importantes. Primero tiene que dar respuesta al alojamiento simbólico (“la 

casa”); segundo, tiene que  dar respuesta a un problema concreto (“una casa”). “Una casa” es 

una casa circunstancial…Pero al arquitecto le corresponde pensar “la casa” y no “una casa”. 

En esto consiste realmente la arquitectura. “Una casa” propiamente dicha, la casa entendida 

simbólicamente. Y luego hay una tercera cosa en que el arquitecto no puede hacer nada: “el 

(6) HABRAKEN, N. J. “The structure of  the ordinary : form and control in the built environment”, 

Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1998. (Pág. 16).  

(7) LLEÓ, Blanca. “Sueños de habitar”, pref. Beatriz Colomina. Barcelona : Caja de Arquitectos, 

1998. (Pág. 14)



#5. “O primeiro edifício“ (1875), de Èugene Emmanuel Viollet-le-Duc.



 27 |  hogar” (…)” (8)

A casa, na sua forma mais primitiva, é uma construção elementar que responde 

a uma necessidade de abrigo: o Homem sempre precisou de se proteger das 

condições naturais, e de definir um lugar como “o seu”, seja por uma questão 

de territorialidade, de identidade, de enraizamento, pela procura de um 

sentimento de pertença, etc.). 

É a partir do habitante, e dos vestígios da vida humana na casa, que esta se 

transforma numa realidade concreta; isto é, a casa só existe plenamente se for 

habitada. O Homem habita segundo as suas formas de apropriação, deixando 

impressos os seus hábitos, a sua rotina. A casa acompanha a biografia da 

existência humana, conservando-a no tempo, enquanto o nosso inconsciente 

se aloja nos vários cantos, onde se espalham os objectos e as memórias da vida 

que vivemos: “la historia de un hombre es un largo rodeo alrededor de su casa. […]” .(9) 

[a casa] como lugar de alguém; o lar

“Nowadays, “home” represents a fundamental value in a person’s life. Although many 

factors pertaining to one’s housing situation cannot be influenced by personal intervention, in 

the privacy of  one’s own home, the finite center of  the world one is free to be oneself. Here’s 

where it all happens – the place where one loves, works and, ultimately, dies, surrounded by 

family. In contrast to the dwelling as a physical envelope, the home is more than an object or 

an instrument. The significance of  the home transcends material description: it is part of  

one’s culture. Home is an occupied dwelling. Home is not made of  matter: domestic life is not 

composed of  walls, floor, or rood, but is the void in the midst of  all these elements because 

there is exactly where I live. Space is just another word for a finite void and thus implies an 

opportunity to think and to act. To dwell is a verb that can be defined as: to make space into 

something personal.”(10)   

(8)  KAHN, Louis I. In “Las nevas fronteras en arquitectura: CIAM de Otterlo, 1959. In: CUECO, 

Jorge Torres. Casa por casa : reflexiones sobre el habitar / coord. Jorge Torres Cueco. - Valencia : 

General ediciones de arquitectura, 2009. (Pág. 73)

(9) EDO, Francisco J. Nieto. “Una casa es una casa” in CUECO, Jorge Torres. Casa por casa 

: reflexiones sobre el habitar / coord. Jorge Torres Cueco. - Valencia : General ediciones de 

arquitectura, 2009. (Pág. 91)

(10) HABRAKEN, John. “Housing for the millions” / John Habraken and the SAR (1960-2000). 

- Rotterdam : NAi Publishers, 2000. (Pág. 12)



#6. Ilustração do homem primitivo enquanto se protege da chuva (1464), 

por Filarete.



 29 |  O lar é um refúgio(11) , um abrigo (12) que oferece protecção contra as surpresas 

que podem ser encontradas no exterior. Ao contrário da casa, o lar não se pode 

caracterizar apenas como uma mera construção ou edifício, mas sim como uma 

condição complexa e difusa, que integra memórias e imagens, desejos e medos, 

o passado e o presente; possui uma atmosfera própria. Tudo isto transforma a 

casa numa “casa” particular - uma casa ocupada. 

“I cannot recall the exact architectural shape or layout of  any of  the eight houses that I have 

mentioned. But I do recall vividly the sense of  home emanating from the feeling of  returning 

home from a skiing trip in the darkness of  a cold winter evening. The experience of  home has 

never been stronger for me than when seeing the illuminated windows of  our house in the dark 

winter landscape, and sensing the invitation of  warmth already warming my frozen limbs. 

‘Light in the window of  the home is a waiting light’, as Bachelard has observed.” (13) 

A luz da janela referida por Pallasmaa remete-nos para uma imagem de casa 

ocupada, onde a luz da lareira - do fogo - está sempre presente.  A esta imagem 

associamos uma sensação de conforto, que Adolf  Loos descreve como “the 

dog by the fireside”(14). A casa serve de invólucro para o conforto e o bem-estar. 

Estas sensações são difíceis de definir objectivamente, pois variam consoante 

cada indivíduo e o seu contexto; no entanto, associam-se à ideia de comodidade 

e aconchego, da ausência de desconforto (que pode ser causado, muitas 

vezes, por qualquer estimulação externa, fora da casa). Assim, a casa serve de 

elemento mediador entre a esfera pública e privada; tem a responsabilidade de 

regular a exposição ou reclusão da vida privada e íntima particular do habitante.  

A ideia de conforto foi evoluindo ao longo do tempo, sendo que a sua 

procura se foi adaptando a diferentes necessidades e/ou aspirações subjectivas 

dos habitantes. O conforto físico está associado a necessidades físicas dos 

(11) Lugar para onde alguém se retira para evitar o perigo; abrigo; retiro (=“refúgio”, in Dicionário 

da Língua Portuguesa, Porto Editora, 2009.)

(12) Lugar defendido das intempéries; resguardado contra o frio; asilo, guarida, refúgio. (“abrigo”, 

in Dicionário da Língua Portuguesa, Porto Editora, 2009.)

(13)“The home is a microcosm that satisfies demands related to economy and sustainability, 

while also expressing a sense of  coziness – a feeling that Viennese architect Adolf  Loos 

described as ‘the dog by the fireside’” in PALLASMA, Juhani. “Identity, Intimacy  And Domicile: 

Notes on the phenomenology of  home”, Arkkitehti-finnish architectural review 1/1994 (Pág. 117). 

Disponível online em [http://www.uiah.fi/studies/history2/e_ident.htm#image].

(14) HABRAKEN, N. J. “Housing for the millions”; John Habraken and the SAR (1960-2000). 

Rotterdam: NAi Publishers, 2000. (Pág.17)



#7. O retrato do lar. Perspectiva interior da cabana de Martin Heidegger 

na Floresta Negra.



 31 |  mecanismos corporais, como, por exemplo, o conforto térmico; o conforto 

espiritual, encontrado, por exemplo, na religião, ou o conforto familiar,  ambos 

dentro de um contexto sociocultural. Assim, a essência do “lar” aproxima-se 

mais da vida do seu ocupante do que do “artefacto” da casa em si; a casa é o 

contentor da vida humana. “A house is the container, the shell for a home.”(15)  

Segundo Pallasmaa, são  três os ingredientes que constituem a casa: primeiro, 

os elementos que têm a sua fundação num nível biocultural profundo – a 

entrada, o telhado e o “lugar do fogo”, - em segundo lugar, os elementos que 

se relacionam com a vida pessoal e a identidade do habitante (memórias, bens 

pessoais, objectos herdados da família, etc.); e, por último, os símbolos sociais 

que pretender transmitir uma determinada imagem para o exterior (símbolos de 

riqueza, educação, identidade social, etc.). Assim, a casa ocupada ultrapassa os 

princípios-base da casa projectada pela arquitectura, e só ganha a sua dimensão 

completa quando se juntam todos os ingredientes. Para atingir esta dimensão, 

é essencial que o arquitecto dê uma resposta a este programa concreto e a 

todas as questões que lhe são inerentes, entendendo que a casa é um programa 

indissociável do seu ocupante e da sua apropriação.

A vida doméstica sofreu várias alterações no curso do século XX, que 

transformaram o carácter da habitação. O conceito funcional da casa e a 

sistematização das suas partes, a industrialização e a produção da habitação 

“em massa” - a habitação colectiva -, a emergência de um conjunto de “novas 

modas” e a instituição do design e da estetização da casa são alguns dos factores 

que contribuíram para a alteração deste programa, resultando numa série 

de mudanças permanentes que, muitas das vezes, não partem de um reflexo 

directo da apropriação do habitante, mas sim de uma imposição externa. 

Na sua obra “Die neue Welt” (“O novo Mundo”), Hannes Meyer apresenta-

nos o “Co-op Zimmer”, um espaço interior que, através de um conjunto de 

determinadas peças, deverá formar o “quarto” da modernidade. Assim, o 

“quarto” é composto por um tecido branco que o delimita, onde se integram 

algumas peças de mobiliário: uma cadeira desdobrável em madeira, uma 

estrutura de uma cama levantada do chão através de quatro pés cónicos, que 

(15) PALLASMA, Juhani. “Identity, Intimacy and domicilie. Notes on the Phenomenology of  

Home” excerto em “Encounters: architectural essays”; ed. Peter MacKeith ; transl. Diana C. 

Tullberg, Michael Wynne-Ellis. -  2nd ed.. - Helsinki : Rakennustieto, 2012 (Pág. 114).



#8. “Co-op Zimmer” (1926), Hannes Meyer.



 33 |  permitem a circulação do ar, um fonógrafo que pousa em cima de um banco 

desmontável, e algumas prateleiras onde se colocaram alguns frascos.

Esta colagem de vários elementos não retrata um espaço arquitectónico 

específico mas sim um conceito de espaço que integra a possibilidade de 

um mundo facilmente transformável, adaptável ao quotidiano. Assim, o 

autor procura ilustrar um diagrama do seu tempo, através de uma nova 

imagem do espaço do quarto: uma conceptualização do estilo de vida da 

modernidade, desde o nomadismo, do impessoal, da colectividade, à estética da 

estandardização, da repetição, da mecanização e da racionalização. 

“Why do so few modern buildings appeal to our emotions, when an anonymous house in an 

old town, or an unpretentious farm building, will give us a sense of  familiarity and pleasure? 

Why is it that the stone foundations we discover in an overgrown meadow, or a dilapidated 

barn, or an abandoned boathouse can arouse our imagination, while our own houses seem to 

stifle and smother our daydreams? The buildings of  our own time may arouse our curiosity 

with their daring or inventiveness, but they give us little sense of  the meaning of  our own 

existence.” (16)   

Actualmente, grande parte da arquitectura encontra-se dividida entre dois 

processos: se por um lado, a nossa cultura racional e materialista está a 

transformar os edifícios em meras estruturas objectuais, sem qualquer 

significado “mental”, para propósitos utilitários e económicos; por outro, a 

arquitectura actual serve-se cada vez mais da produção de imagens estetizadas 

(que facilitam uma sedução instantânea), desprovidas de qualquer relação com 

a nossa experiência existencial. Em vez de ser uma metáfora viva da nossa 

existência, a arquitectura actual tende a projectar imagens puramente retinais, 

que seduzem o olho humano.

No entanto, a arquitectura não deve servir apenas de abrigo físico, para 

facilitar actividades ou para estimular o prazer sensorial. Para além de ser uma 

uma extensão das funções do corpo humano, também é uma extensão da 

nossa identidade. As cidades e os seus edifícios (como outros objectos feitos 

pelo Homem) estruturam as nossas experiências existenciais e dão-lhes um 

significado específico; a percepção de uma tempestade através da janela ou do 

(16) PALLASMAA, Juhani. “Encounters : architectural essays” ; ed. Peter MacKeith ; transl. Diana 

C. Tullberg, Michael Wynne-Ellis. -  2nd ed.. - Helsinki : Rakennustieto, 2012. (Pág.87)



#9. Em “Autobiography” (1980), Sol Lewitt fotografa e cataloga mais de 

mil imagens dos objectos do seu apartamento em Nova Iorque, antes de os 

mudar para Florença. O livro organiza-se sequencialmente, do geral para 

o particualar, onde o autor constrói uma perspectiva pessoal em que todos 

os objectos se distribuem com a mesma dimensão, organizados através de 

uma grelha idêntica, aparentando ter a mesma importância. 



 35 |  barulho que faz ao cair no telhado é diferente da experiência da tempestade 

sem abrigo. 

Our house is our corner of  the world… it is our first universe, a real cosmos in every sense of  

the word… It is an instrument with which to confront the cosmos.(17)   

[a casa] dos objectos

Quando entramos num quarto vazio, perguntamo-nos: “onde posso colocar 

uma cadeira para me sentar? Onde fica a cama, a mesa, o armário? Qual é 

melhor disposição do mobiliário? Para definir a capacidade de uma determinada 

habitação para ser apropriada, é necessário observá-la, entendê-la. Assim, 

estudamos as possíveis variações e configurações que determinado espaço pode 

ter.  No entanto, esta questão não tem só a ver com a relação de movimento do 

corpo no espaço, mas também com os objectos que se incorporam que, por sua 

vez, têm a capacidade de alterar a experiência do habitar. 

“In addition to playing pieces, chess includes the board on which they move. The board 

provides a context for the two configurations controlled by opponents – a stable, unchanging 

background for the moving pieces. Like chess, the furniture arrangement game needs a stable, 

unchanging higher-level form to play in. The building provides context, space within which 

furniture may be deployed. Live configurations of  furniture can be rearranged: existing pieces 

can be modified or removed, and other can be introduced.”(18)   

O relato dos móveis e dos objectos dos habitantes é tão rico que não se pode 

reduzir a casa à expressão “mobilada”; descrever estes elementos é como 

descrever o carácter do espaço, dos seus proprietários. É, então, relevante 

pensar no significado que têm os vários objectos que acompanham as pessoas e 

que “completam” a casa.

[a casa] das memórias

(17) PALLASMAA, Juhani. “The embodied image : imagination and imagery in architecture”, 

Chichester : John Wiley & Sons, 1982.

(18) HABRAKEN, N. J. “The structure of  the ordinary : form and control in the built environment”  

Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1998. (Pág. 18).



#10. Frame do filme “A room and a half”, de Andrey Khrzhanovskiy (2009). 

O filme retrata as crónicas da vida do poeta russo Joseph Brodsky, 

seguindo-o desde a sua infância ao seu exílio, até à viagem ficcional de 

volta a São Petersburgo nos últimos anos da sua vida. Narrado em primeira 

mão pela personagem de Brodksy, mais velho, o filme desenvolve-se como 

um sonho em retrospectiva, onde alguns elementos são mais claros que 

outros, alguns completamente fabricados, outros adaptados ligeiramente 

para se encaixarem na narrativa. Como resultado, cai algures entre a 

realidade e a ficção – como, talvez, a própria memória. 



 37 |  Em “A room and a half ”, de Josep Brodsky, o autor descreve o espaço que 

partilhou durante alguns anos com os seus pais, num edifício colectivo – uma 

“kommunalka” - de São Petersburgo. As “kommunalkas” (apartamentos 

comunitários) surgiram após a revolução soviética de 1917, como resposta à 

crise habitacional nas áreas urbanas, e foram apresentadas pelas autoridades 

como um produto da nova visão colectiva do futuro. Eram, normalmente, 

antigos palacetes e casas da burguesia que se compartimentavam, e podiam ser 

divididos entre duas a dezassete famílias: cada uma tinha o seu quarto próprio, 

que servia simultaneamente como espaço de estar, de refeição e de dormir, 

e todos os residentes da kommunalka partilhavam o uso dos corredores, 

da cozinha (“the communal kitchen”), da casa-de-banho e do telefone. Os 

apartamentos comunitários tornaram-se a forma predominante de habitação na 

antiga União Soviética durante várias gerações, e ainda existem alguns exemplos 

em várias cidades principais.

“The room and a half  (if  such a unit of  space makes any sense in English) in which the 

three of  us lived had a parquet floor, and my mother strongly objected to the men in her 

family, me in particular, walking around with our socks on. She insisted on our wearing shoes 

or slippers at all times. (…) The parquet’s affinity with wood, earth, etc., thus extended in 

my mind to any ground under the feet of  our close and distant relatives who lived in the same 

town. No matter what the distance, it was the same ground. (…) My half  was connected to 

their room by two large, nearly ceiling-high arches which I constantly tried to fill with various 

combinations of  bookshelves and suitcases, in order to separate myself  from my parents, in 

order to obtain a degree of  privacy. One can speak only about degrees, because the height 

and the width of  those two arches, plus the Moorish configuration of  their upper edge, ruled 

out any notion of  complete success. Unless, of  course, one could fill them up with bricks or 

cover them with wooden boards. But that was against the law for this would result in our 

having two rooms instead of  the one and a half  that the borough housing order stated we 

were entitled to. Short of  the fairly frequent inspections of  our building’s super, the neighbors, 

no matter how nice the terms we were on with them, would report us to the appropriate 

authorities in no time. One had to design a palliative, and that was what I was busy at from 

the age of  fifteen on. I went through all sorts of  mind-boggling arrangements, and at one time 

even contemplated building-in a twelve-foot-high aquarium, which would have in the middle 

of  it a door connecting my half  with the room. Needless to say, that architectural feat was 

beyond my ken. The solution, then, was more and more bookshelves on my side, more and 

thicker layers of  drapery on my parents’. Needless to say, they liked neither the solution nor 



#11. Fotografia do filme “Kommunalka” (2008), realizado por Françoise 

Huguier.



 39 |  the nature of  the problem itself.” (19) 

A descrição de Brodsky permite-nos imaginar esse espaço que acomoda os 

vários usos e actividades diárias de três adultos. As transformações possíveis 

deste espaço estão inevitavelmente ligadas à procura de novas disposições dos 

móveis e dos objectos: estes são os protagonistas das pequenas mudanças que 

sofre “o quarto e meio”. A memória destes objectos acompanha a memória da 

“casa natal” e do crescimento do autor como indivíduo: a transformação do 

“quarto” acompanha as suas transformações ao longo dos anos, enquanto vai 

crescendo e necessitando gradualmente de um maior grau de privacidade.

Segundo Bachelard, a casa é o instrumento a partir do qual nos confrontamos 

com o cosmos; a casa coleciona imagens pessoais do indivíduo, que o ajuda a 

reconhecer ou a relembrar a sua própria identidade.

“Who are we, who is each one of  us, if  not a combinatorial of  experiences, information, 

books we have read, things imagined? Each life is an encyclopedia, a library, an inventory of  

objects, a series of  styles and everything can be constantly shuffled and reordered in every way 

conceivable.” (20)

É através da memória que reconhecemos as características de um espaço como 

nossas, que lhe imprimimos identidade; a memória é a nossa experiência mais 

consciente do passar do tempo. A casa é, assim, um dos suportes das memórias 

que colecionamos. Se por um lado, a casa é construída de afectos, sensações, 

memórias, imaginação; por outro, são estas experiências que ficam marcadas 

na nossa memória e que nos vão influenciar posteriormente, seja de forma 

consciente ou não. 

A memória não é um registo factual: é uma reinterpretação dos acontecimentos 

vividos, dos quais se mantém apenas a informação fundamental. Esta 

informação é mantida nas nossas mentes sob a forma de recordações, que 

podem ser guardadas a partir de determinadas impressões, desde o cheiro de 

uma casa ou de um determinado alimento; de impressões visuais, ao rever 

(19) BRODSKY, Joseph. Excerto de “A room and a half ”in “Less than One, Selected Essays” by 

Joseph Brodksy. Farrar, Straus and Girouz, LLC: 1986.

(20) CALVINO, Italo. “Six Memos for the Next Millennium”; Penguin Books, 2009. (Pág. 124)



#12. “The House by the Railroad”(1925), de Edward Hopper, serve de 

inspiração para a construção da casa da família Bates no filme “Psycho” 

(1960), de Alfred Hitchcock. 



 41 |  uma fotografia ou revisitar o sótão, ou impressões tácteis, como sentir uma 

determinada textura ou material. Estas impressões podem despertar memórias 

que pensávamos esquecidas.

Ao longo do tempo, vivemos em casas das quais, por vezes, partimos. No 

entanto, uma vez interiorizado o seu espaço, nunca deixámos de as habitar 

verdadeiramente; elas ressurgem muitas vezes na nossa memória. Assim, a 

memória funciona como um arquivo de imagens que vão sendo adicionadas, 

guardadas e renovadas; enquanto a arquitectura ajuda à fixação destas imagens, 

uma vez que serve de pano de fundo, de invólucro, de “estrutura” das nossas 

experiências.

Desta forma, ao evocar sensações e recordações, as memórias das casas que 

ocupámos são matéria viva aquando se projecta o espaço: a casa idealizada é, 

então, uma manifestação da intimidade que se condensa do habitar passado e 

da experiência arquitectónica que se foi adquirindo. A casa natal acompanha-

nos para sempre, e segue-nos para qualquer outra casa que ocupemos. Em “A 

Poética do Espaço”, Gaston Bachelard delibera sobre a essência da casa natal e 

da casa onírica, a “casa de sonho da mente”:

“De que valem as casas da rua quando se evoca a casa natal, a casa de intimidade absoluta, 

a casa onde se adquiriu o sentido da intimidade? Essa casa está distante, está perdida, não 

a habitamos mais, temos certeza, infelizmente, de que nunca mais a habitaremos. Então ela 

é mais do que uma lembrança. É uma casa de sonhos, a nossa casa onírica. (...) Como se vê, 

quando se sabe dar a todas as coisas o seu peso justo de sonhos, habitar oniricamente é mais 

do que habitar pela lembrança. A casa onírica é um tema mais profundo que a casa natal. 

Corresponde a uma necessidade mais remota. Se a casa natal põe em nós tais fundações, é 

porque responde a inspirações inconscientes mais profundas ² mais íntimas ² que o simples 

cuidado de proteção, que o primeiro calor conservado, que a primeira luz protegida. A casada 

lembrança, a casa natal, é construída sobre a cripta da casa onírica. Na cripta encontra-se 

a raíz, o apego, a profundidade, o mergulho dos sonhos. Nós nos “perdemos” nela. Há nela 

um infinito. Sonhamos com ela também como com um desejo, como uma imagem que às vezes 

encontramos nos livros. (…)” (21)

(21) BACHELARD, Gaston. “O complexo de Jonas” In: Idem. “A terra e os devaneios do 

repouso”, Trad. Paulo Neves da Silva. São Paulo: Martins Fontes, 1990. (Pág. 3) Disponível para 

consulta em: [https://pt.scribd.com/doc/80171849/Bachelard-A-casa-Natal-e-a-casa-Onirica-In-

A-terra-e-os-devaneios-do-repouso-sem-grifos].



#13. “Not to be reproduced” (1937), René Magritte.



 43 |  [a casa] como espaço de identidade

A identidade, aquilo que separa cada indivíduo, é o resultado de um longo 

processo evolutivo, contínuo ao longo do tempo, cuja evolução dá origem 

a resultados variáveis. A identidade do indivíduo nunca é totalmente fixa ou 

estável. Este processo implica uma constante mudança e adaptação, uma vez 

que é constituído por uma soma contínua de símbolos, referências e influências 

que definem o seu entendimento relacional com outros indivíduos – relaciona-

se sempre com a ideia de alteridade (a existência do “eu” perante o outro). 

O Homem tem de ser capaz de se relacionar com diversos elementos externos: 

imagens, ideias, ideais, gostos, religiões, crenças; diferenciando-se pelas suas 

particularidades. Estes atributos resultam de uma construção pessoal que, 

embora tenha características internas e próprias, resultam do meio no qual o 

indivíduo se insere, seja a uma escala mais abrangente, na sociedade, ou num 

nível mais íntimo, na família. Aqui, interioriza uma série de modelos e imagens 

que, posteriormente, interpreta de forma livre e singular, tomando consciência 

de que é um ser único, diferente de todos os outros.

Em “Identity, Intimacy and Domicile: Notes on the Phenomenology of  Home” 

(1994), Juhani Pallasmaa faz referência a uma das obras literárias de Max Frisch, 

autor que se serve do tema da identidade de forma recorrente. Na obra “Homo 

Faber”(22), o autor descreve a vida de um engenheiro da Unesco – um símbolo 

do mundo moderno -, que viajava continuamente pelo mundo nas suas missões. 

O engenheiro, figura que nos apela ao raciocínio e à lógica, à probabilidade e à 

tecnologia, vai perdendo gradualmente o contacto com a sua cidade-natal, com 

as suas raízes, com a sua origem. Como consequência desta perda de identidade, 

é desafiado por uma série de acasos e acaba por se apaixonar pela sua própria 

filha, quem já não reconhece, acabando o seu amor incestuoso com a morte 

da mesma. A crença de que podia existir sem um lar estável, acreditando 

que a tecnologia podia transformar o mundo de tal forma que não era mais 

necessário experienciá-lo através das emoções, foi o maior erro cometido pelo 

“Homo Faber”. A sua deslocação constante fez com que não conseguisse 

estabelecer qualquer ligação permanente com outros indivíduos ou lugares, 

alienando-se do resto do mundo. 

O síndrome de alienação do Homo Faber é facilmente transponível para a 

(22) FRISCH, Max. “Homo faber. Ein Bericht”.  1957.



#14. Frame do filme “Homo Faber“ (1991), de Volker Schlöndorff, inspirado 

na obra de Max Frisch.



 45 |  actualidade. Tal como refere Pallasma, com a propagação do novo nomadismo, 

a descoberta de um novo mundo, multicultural e disponível para todos, pela 

mobilidade cada vez mais facilitada, tornámo-nos indivíduos sem raízes, 

sem “casa”. Esta questão também se reflecte directamente na arquitectura: 

os arquitectos alteram cada vez mais a sua forma de pensar os edifícios e as 

cidades para que se adaptem aos novos hábitos dos nómadas dos século XX e 

XXI: produzem casas desmontáveis, flexíveis, feitas a partir de materiais pré-

fabricados de rápida montagem, que integra apenas o equipamento essencial 

para a vida humana. 

Os móveis standard e a decoração minimalista oferecem a possibilidade de 

apropriação de uma nova casa da forma mais rápida, transformando-se o lar 

numa “casa universal”, igual para todos. No entanto, sendo o lar um espaço 

por terminar, a sua construção, material ou abstracta, começa com a acção 

do habitante sobre ela segundo determinados critérios de natureza individual, 

uma vez que este espaço do quotidiano o ajuda a construir uma imagem de si 

próprio. A relação entre o “eu” e o espaço que me rodeia, ambos num processo 

de contínua renovação, ressalta o papel do espaço doméstico na construção 

pessoal do Homem como indivíduo independente; a casa é um reflexo da nossa 

identidade, e vice-versa.

[a casa] como lugar de intimidade

Ver a casa de alguém é como ver o seu habitante despido ou no seu momento 

mais íntimo. A casa, os seus cantos, móveis e objectos são um reflexo íntimo 

do indivíduo que a ocupa; são uma extensão do seu próprio corpo. É lá que se 

encontra o seu domínio privado, onde pode expressar o seu verdadeiro “eu”.

A intimidade é um conceito explorado por diversos autores ao longo do século 

XX. Segundo Teyssot(23), Gaston Bachelard descreve-nos o espaço da casa 

como “a topografia do nosso íntimo”; o autor investiga a casa habitada, não só 

no contexto da vida quotidiana, mas também na imaginação, através de ideias 

como o “ninho”, a “concha”, a “caverna”, o “canto”, o “sótão” e a “cave”. 

(23) “(...) the space of  the house can be depicted as the topography of  our intimate being (...)” 

TEYSSOT, Georges in “A topology of  everyday constellations”, The MIT Press: 2013 (Pág. 10)



#15. “The Room Tarzana“ (1967), David Hockney.



 47 |  Georges Perec(24) também explora esta questão através da ideia do limite. Para o 

autor, o limite é algo que gera um “local” a meio; a fronteira não é vista como 

uma barreira, mas sim como um espaço intersticial onde algo se encontra. 

Servindo-se da porta como objecto que delimita, esta é encarada como um 

mecanismo mediador que permite tanto a passagem, a comunicação entre dois 

espaços, como a separação, a intimidade, a interioridade, a privacidade. De um 

lado, eu e o meu lugar, o privado, o íntimo; do outro, outras pessoas, o mundo, 

o público. A porta parece, então, o limiar entre o eu e o mundo, entre o privado 

e o político.

“Two mirrored armoires and the passage between them on one side; the tall draped window 

with the windowsill just two feet above my rather spacious brown cushionless couch on the 

other; the arch, filled up to its Moorish rim with bookshelves behind; the niche-filling bookcase 

and my desk with the Royal Underwood in front of  my nose—that was my Lebensraum. My 

mother would clean it, my father would cross it on his way back and forth to his darkroom; 

occasionally he or she would come for refuge in my worn-out but deep armchair after yet 

another verbal skirmish. Other than that, these ten square meters were mine, and they were 

the best ten square meters I’ve ever known. If  space has a mind of  its own and generates 

its own distribution, there is a chance some of  these square meters, too, many remember me 

fondly. Now especially, under a different foot.(25) 

Também na obra de Brodsky se explora a importância de um espaço de 

intimidade para a formação do indivíduo. Aqui, onde partilha o mesmo quarto 

com os seus pais que alberga todas as actividades diárias, o autor constrói 

o seu próprio espaço íntimo, a sua metade, um espaço onde pode ser ele 

mesmo. O espaço separava-se do resto do quarto não por uma porta, mas 

por dois armários altos, entre os quais existia uma passagem muito estreita.

Aqui, as gavetas, baús, as estantes tomam um papel essencial na formação da 

sua imagem mental da casa; estes objectos ajudam a desenvolver grande parte 

do mundo de fantasia e de sonho.  Bachelard em “A poética do armário”(26)  

descreve o interior do armário como um espaço íntimo e secreto, que não deve 

ser aberto por ninguém que não o habitante da casa.

(24) PEREC, Georges. “Especies de espacios”, Trad. Jesús Camarero, Montesinos, 2001.

(25) Excerto de “In a Room and a Half ”, in Less Than One, Selected Essays by Joseph Brodsky. 

Joseph Brodsky, Farrar, Straus and Giroux, LLC. 1986.

(26) BACHELARD, Gaston. A poética do Espaço. trad.António de Pádua Danesi. -  3ªed.. - São 

Paulo : Martins Fontes, 1998.



#16. Quarto de Lina Loos, em Viena, na Sieveringer Strasse, onde vivia 

em 1903. “The room that Loos designed for Lina, his blonde, blue-eyed, 

nineteen-year-old wife, was the most intimate place in the house. The 

white walls, the white draperies and the white angora sheepskins created 

a sensual and delicate fluidity; every object in the room was white. This 

was an architecture of silence, of a sentimental and erotic approach. 

Its contrast with the more public living spaces attests to a method of 

composition that was strictly governed by the psychological status of 

each room.” in “Adolf Loos” (1994), de Panayotis Tournikiotis (Pág. 36).



 49 |  Por outro lado, os pais de Brodsky transformavam a cama no seu território 

íntimo. A cama era o seu espaço privado, o lugar de ordem, a sua “ilha” 

impenetrável. Tal como para Perec, para eles a  cama era vista como “(…) el 

espacio individual por excelencia, el espacio elemental del cuerpo (la cama-mónada), que 

incluso el hombre más acribillado de deudas tiene derecho a conservar: los del juzgado no 

pueden llevarse vuestra cama; esto también quiere decir – y se puede verificar perfectamente en 

la práctica  – que sólo tenemos una cama, que es nuestra cama; cuando hay otras camas en 

la casa o en el apartamento, decimos que son camas para las amistades, o camas adicionales. 

Sólo dormimos bien, al parecer, en nuestra propia cama.”(27)

(27)  PEREC, Georges. “Especies de espacios”, trad. Por Jesús Camarero, 2ª ed: Montesinos, 2001. 

(Pág. 38)



#17. Detalhe de artigo publicado na revista Domus 202, em Outubro de 

1944, por Bruno Munari, que serve de provocação à exagerada estetização 

do design da época. “Interior designers are generally concerned with 

making new furniture and inventing a new form for tables, chairs, 

hangers, armchairs. Let us consider the "armchair" which is the most 

obvious example. How many different armchairs have you seen in your life? 

Did you happen to sit on very low chairs (chairs upon which real ladies 

never sit) or on chairs that were so long that the nape of your neck 

touches the back? (...) You understand that we could go on for a thousand 

years (and perhaps more) inventing different furnishings, following all 

the trends in all the countries, the materials that the industry puts 

on the market at any time, stylistic tendencies, etc., all to suit the 

taste of the good middle-class citizen who does not want to have a chair 

in his house that is the same one that his colleague has in his office. 

Everyone wants different furniture and so the true function of a chair, 

for example,comfort, goes to hell.” (Excerto do artigo de Bruno Munari 

in Domus 202, edição de Outubro de 1944.)



 51 |  .sobre as fenomenologias da casa

a experiência

A experiência do lugar envolve os vários sentidos e sensações. É a partir 

deles que advém a intensidade da nossa vivência de um determinado espaço: 

o Homem recebe uma série de mensagens que completam a sua experiência 

arquitectónica. 

Actualmente, grande parte da arquitectura foca-se essencialmente na qualidade 

visual dos espaços, o que tem vindo a transformar a experiência do Homem 

no espaço. Desta forma, apesar da sua estimulação visual, a estimulação dos 

restantes sentidos oferecida pelos novos edifícios é, muitas vezes, pobre ou 

contraditória; um edifício visualmente apelativo pode provocar respostas 

emocionais e sentimentos de rejeição devido à falta de conforto que oferece, ou 

à sua fraca relação com o lugar ou com o próprio habitante. 

“In moving architecture experiences, space, material, and time seem to unite into a single 

dimension that penetrates our awareness. In these experiences, space takes on more gravity, as 

it were – the character of  light becomes tangible, time seems to stop, and space is dominated 

by silence. We identify with this place, the space, this moment, and they all become part of  our 

body and consciousness. The experience of  place returns the experience to ourselves: at bottom 

it is an experience of  the self. An architectural space touches something deep and familiar in 

us(…).” (28)    

Em “The geometry of  Feeling”, Pallasmaa aborda as propriedades do espaço 

ocupado, onde afirma que as emoções que derivam da forma construída e do 

espaço surgem de diferentes confrontos entre o homem e o espaço, a mente e 

a matéria. A partir deste ponto de vista, um impacto arquitectónico emocional 

relaciona-se directamente com uma acção: o acto de se aproximar da casa, e 

não apenas da sua fachada; o acto de entrar, e não a porta; o acto de olhar pela 

janela, não a janela em si; o acto de se reunir à volta da mesa e não dos próprios 

objectos. Todos estes verbos provocam determinadas emoções no ser humano. 

Estas acções, no entanto, são muitas vezes influenciadas por outros objectos ou 

elementos também presentes no espaço. 

É a partir da interacção do nosso corpo com o espaço, que ouvimos, medimos, 

(28)  PALLASMAA, Juhani. “Encounters : architectural essays” ; ed. Peter MacKeith ; transl. Diana 

C. Tullberg, Michael Wynne-Ellis. -  2nd ed.. - Helsinki : Rakennustieto, 2012. (Pág. 75)



#18. O apartamento de Gio Ponti na Via Dezza foi a sua última residência, 

e representa um somatório das suas reflexões sobre a habitação e as 

formas de habitar da vida moderna. De acordo com o conceito original do 

projecto, a dimensão e a disposição dos interiores de cada apartamento 

deste edifício podia ser personalizada pelos seus ocupantes, organizando-

se consoante as necessidades e preferências de cada um. Também os 

habitantes podiam escolher a materialidade e a cor dos caixilhos, o que 

permitia uma imagem mais espontânea e diversificada do alçado principal. 

Cada apartamento tinha por base uma planta livre, sendo que os espaços se 

podiam separar do resto da casa através de paredes móveis (“modern fold”) 

e pela disposição do mobiliário, que o arquitecto via como elemento 

essencial no projecto de arquitectura. 



 53 |  cheiramos, tocamos, sentimos; é a partir dele que experimentamos o espaço 

na sua totalidade. Só é possível compreender o poder poético do encontro 

arquitectónico, a partir dos actos construídos pelos nossos sentidos. Existe uma 

dinâmica especial entre os o corpo e a casa, uma vez que o nosso domicílio é o 

refúgio e a projecção do nosso corpo, da nossa memória e identidade. O espaço 

incorpora a escala, os padrões e rotinas do ocupante, que, por sua vez, adapta 

o espaço ao seu corpo. Assim, é impossível desligar a imagem do indivíduo 

do seu contexto espacial e situacional: “I am the space where I am, as the poet Noel 

Arnaud put in”. (29) 

a apropriação

No campo da arquitectura doméstica existe um contínuo interesse na análise 

das várias práticas de apropriação do espaço pelos seus habitantes, através do 

conjunto de acções a partir das quais se adaptam ao espaço. 

A apropriação é, então, um processo de adaptação mútua entre o espaço e o 

seu habitante: se por um lado, o espaço projectado pelo arquitecto influência 

de determinada forma o habitante, condicionando a sua prática, por outro, o 

habitante procura superar as condições impostas pelo mesmo, transformando-

as. Assim, o espaço arquitectónico não se trata apenas do resultado do processo 

criativo do arquitecto, mas também do momento em que é habitado, através 

da sua adaptação e transformações, de acordo com determinadas formas e 

modelos culturais. Trata-se de um processo no qual o espaço é constantemente 

criado e recriado, dinâmica esta que caracteriza o fenómeno de habitar.

Segundo Amos Rapoport(30), este fenómeno de apropriação do espaço pelo 

habitante é conseguido através de um processo de desenho onde se fixam 

preferências e se tomam decisões. O habitante põe em prática uma série de 

selecções sistemáticas entre as diferentes alternativas, que correspondem, 

por um lado, a preferências de natureza individual e pessoal e, por outro, a 

preferências de natureza colectiva, que dependem de factores como o lugar, a 

faixa etária, o contexto familiar, factores socioeconómicos, culturais, religiosos 

ou ideológicos. Para se adaptar a este conjunto de preferências ou necessidades, 

(29) Op. Cit. (Pág. 125). 

(30) RAPOPORT, Amos. “Cultura, arquitectura y diseño=culture, architecture and design”, 1ª ed. 

- Barcelona : Ediciones UPC, 2003.(Pág. 65)



#19.Várias ocupações das cápsulas de Nakagin (1970), por Kisho Kurokawa.

As Imagens reúnem diversos autores, desde Kisho Kurokawa Architect & 

Associates (imagem 1 e 2), Noritaka Minami (imagens 3, 6), Filipe 

Magalhães e Ana Luísa Soares (imagem 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 12), Watanabe 

Osamu (imagem 11).“The capsule suggest a diversified society. We strive 

for a society where maximum freedom for individuals is sanctioned and 

where there is a wide range of options. (...) I believe that our society 

will be and shoud be diversified. A society in which the individual is 

happy is one in which each person can display his individuality and yet 

social order is maintained, where greater freedom and a larger variety 

of options are possible.” Kisho Kurokawa in “Article 1” in “Capsule 

Declaration in Metabolism in Architecture” (Pág. 75).



 55 |  o habitante põe em prática uma estratégia criativa: selecciona, altera, personaliza 

e desenha o espaço que habita.

A arquitectura, o mobiliário, os objectos, a decoração, as regras de 

comportamento, os rituais, línguas e significados culturais constituem uma série 

de meios para delimitar o espaço da habitação, adaptando-se a cada espaço 

consoante o nível de provisoriedade ou de permanência da ocupação.  

Em “Anthropology and Architecture: appropriation of  living space”(31), Blanca 

Sala Llopart define a apropriação de um espaço pelo habitante  como parte do 

processo que faz a sociedade converter espaços em lugares com significado. Da 

mesma forma que a prática e a representação social derivam de determinados 

modelos culturais, as formas de habitar e de apropriação do espaço também 

surgem destes modelos. Para os explicar, a autora serve-se do conceito de 

‘habitus’.

O acto de habitar consiste na definição de uma determinada rotina que ajuda a 

organizar o quotidiano, repensando e transformando estes costumes quando se 

confrontam com circunstâncias desconhecidas. De acordo com Llopart, a teoria 

estruturalista do habitat nasce historicamente para construir algo a partir das 

práticas diárias do habitante (ou de qualquer agente na sociedade). Para chegar a 

esta teoria Bourdieu, inspirado pelo estruturalismo de Durkheim e Lévi-Strauss, 

reintroduz a noção de ‘habitus’ como um conjunto de padrões inconscientes que 

produzem determinadas práticas e representações.

“Habitus refers to social status, style and uses or practices, and is formed by ‘habi-’, which 

comes from ‘habere’, to have or to hold, and –’tus’, the suffix of  verbal action. The archaic 

meaning of  Habitus referred to the action of  dwelling in, which explains why the Latin 

‘habitare’, the frequentative of  ‘habere’, refers to inhabiting. In late-nineteenth-century 

medicine, Habitus referred to the physical characteristic and constitution of  a person, 

especially regarding susceptibility to disease. The term was singled out by sociologists to define a 

structure of  the mind distinguished by a set of  acquired schemata, dispositions, and tastes. In 

addition, historians and humans geographers employed Habitus to define the dispositions that 

(31) LLOPART, Blanca Sala. “Anthropology and Architecture. Appropriation of  living space”, 

Barcelona: Elisava (Escola Superior de Disseny de Barcelona) TdD, 2000. 

Disponível em: [http://tdd.elisava.net/coleccion/disseny-tecnologia-comunicacio-cultura-2000/

sala-llopart-en]



#20.Perspectiva interior de um dos apartamentos em Mulhouse, de Lacaton 

& Vassal. A apropriação, a flexibilidade e a liberdade são algumas 

palavras-chave na abordagem de Lacaton & Vassal; acreditam na capacidade 

dos habitantes de definir o melhor uso para o espaço que propõem. Defendem 

que os apartamentos devem ser adaptáveis e flexíveis; devem integrar uma 

ideia de movimento e transformação. O espaço criado pelo arquitecto não é 

sagrado ou intocável, mas sim um espaço para o Homem, onde se incorporam 

elementos suficientes para permitir a sua ocupação. 

A integração de um jardim de inverno em cada apartamento torna a 

apropriação do espaço ainda mais livre, uma vez que este pode ser 

adaptado consoante as necessidades do quotidiano, transformando-se em 

varanda, jardim, ou até numa extensão da própria casa. 



 57 |  shape the actions, bodily behaviors, and experience associated with a particular social class or 

group.” (32) 

O ‘habitus’ torna-se, então, numa capacidade infinita de gerar formas e práticas 

sociais e arquitectónicas, entre uma série de condicionantes que sugerem, 

inventam ou desenvolvem um contexto sociocultural específico. O ‘habitus’ 

não é estático; vai adquirindo o seu sentido completo a partir da noção de 

mudança e dos processos de transformação. As diferentes esferas da vida social 

são “actualizadas” de acordo com os tempos, selecionando e transformando os 

elementos existentes e, ao mesmo tempo, incorporando novos elementos. 

“El interior se ha descrito mediante rituales cotidianos o habituales, rituales de 
la vida cotidiana. Esta experiencia de repetición fue caracterizada por Samuel 
Beckett como el compromiso entre el individuo y su propia exaltación orgánica. La 
garantía de una triste invulnerabilidad que conduce a una idea de lo habitual. Lo 
habitual es una manera de percibir el tiempo, perdido y hallado. Hábito y olvido son 
los dos extremos de la ignorancia. Lo habitual, que se refugia en la seguridad que 
garantizan la cercanía de las cosas y de las personas, tergiversa la mirada. Lo que 
muchos arquitectos hacen hoy con respecto a esa noción de vida cotidiana, de confort, 
de repetición de la vida cotidiana, es la supresión de lo habitual. Yo no creo que sea 
posible suprimir los hábitos, pero podemos intentar recortarlos. La supresión de lo 
habitual es pues un momento poderoso y peligroso de conocimiento.”(33) 

flexibilidade vs. liberdade 

Segundo Georges Teyssot, o termo flexibilidade exprime a vontade manifestada 

pelos arquitectos de responder ao problema da habitação mínima. Esta 

necessidade de transformar pequenas áreas limitadas em espaços polivalentes 

que alberguem várias funções ao mesmo tempo, sem perder o conforto da 

habitação, contribuiu para a exploração da temática da arquitectura flexível. 

É certo que, quanto maior a especialização das peças domésticas, menor a sua 

flexibilidade. Desta forma, Venturi defendia que todas as divisões deveriam ter 

um uso genérico, podendo ainda ser divididas por móveis (não fixos) em vez 

(32) TEYSSOT, Georges. “A topology of  everyday constellations”. The MIT Press, London, 2013. 

(Pág. 8).

(33)  TEYSSOT, Georges. “Disgustos del domicilio / Dis-eases of  the domicile.” Valencia, 23 

Janeiro 1995.(Pág. 34) 



#21.Duas vistas interiores da casa Farnsworth (1951), Mies Van der Rohe. 

A primeira, em cima, retrata o espaço mobilado pelo arquitecto, enquanto 

que na segunda se pode ver a mobília colocada por Edith Farnsworth, 

aquando a sua apropriação.



 59 |  de paredes. Segundo o autor, esta ambiguidade válida permitiria uma maior 

liberdade, diversidade de usos e versatilidade do espaço para o habitante. 

“(…) “initial flexibility” and “subsequent flexibility”. “Initial flexibility” is to plan the 

spacing of  windows in such a way that you can insert partition walls on a module of  perhaps 

two metres. The other kind is that everything can change all the time, where all partitions are 

movable. That is very expensive and most of  the time it is not needed, because people’s lives 

are not that movable. You have a wall and it can move. But if  you put a table on one side of  

it and a desk on the other, and if  you put 50 books on the table and 700 work files on the 

desk, then that wall will never move – not because it cannot, but because the people cannot. 

Therefore, that kind of  flexibility is not really necessary much of  the time.”(34)  

De certa forma, o conceito de flexibilidade de Venturi associa-se à noção 

de flexibilidade “subsquente” de Habraken, onde o habitante tem máxima 

liberdade de ocupação, contínua ao longo do tempo. Para ilustrar a importância 

da flexibilidade na casa, o autor(35) serve-se da polémica da casa Farnsworth, 

entre Mies van der Rohe e a sua cliente, Edith Farnsworth, que argumenta que 

a casa não cumpria a função desejada, uma vez que não se adaptava às suas 

necessidades e hábitos diários. Se, por um lado, aparentava ser um espaço livre e 

flexível, pela sua “planta livre“ e abertura do espaço para o exterior, por outro a 

disposição era de tal forma fixa que não permitia qualquer tipo de mudança ou 

apropriação.

(34)  “That old thing called flexibilty. An interview with Robert Venturi and Denise Scott Brown” 

(Pág. 72). Artigo consultado em 20 de Julho de 2016. Disponível em [http://www.academia.

edu/4875271/That_Old_Thing_Called_Flexibility_An_Interview_with_Robert_Venturi_and_

Denise_Scott_Brown].

(35)  “Our concept of  architecture is based on the idea of  the perfectly articulated architectural 

object. The famous court case between Mies van der Rohe and his client, Dr. Edith Farnsworth, 

concerning the Farnsworth House, is an example of  the contradiction between architecture and 

home. As we all know, Mies had designed one of  the most important and aesthetically appealing 

houses of  our century, but his client did not find it satisfactory as a home. The court, incidentally, 

decided in Mies’s favour. I am not underrating Mies’s architecture; I am simply pointing out the 

distancing from life and a deliberate reduction of  the spectrum of  life. When we compare designs 

of  Modernity with those of  today’s avant-garde, we immediately observe a loss of  empathy for the 

dweller. Instead of  being motivated by the architect’s social vision, or view of  life, architecture has 

become self-referential and autistic.” in “Architecture vs. Home” in PALLASMA, Juhani. “Identity, 

Intimacy and domicilie. Notes on the Phenomenology of  Home” excerto em “Encounters: 

architectural essays”; ed. Peter MacKeith ; transl. Diana C. Tullberg, Michael Wynne-Ellis. -  2nd 

ed.. - Helsinki : Rakennustieto, 2012 (Pág. 114).



#22.Fotografia de um dos apartamentos-tipo que ilustrava como seria a 

apropriação dos residentes do Barbican na década de 70. Autor Desconhecido.



 61 |  “What else? I don’t keep a garbage can under my sink. Do you know why? Because you 

can see the whole ‘kitchen’ from the road on the way in here and the can would spoil the 

appearance of  the whole house. So I hide it in the closet farther down from the sink. Mies 

talks about his ‘free space’: but his space is very fixed. I can’t even put a clothes hanger in 

my house without considering how it affects everything from the outside. Any arrangement of  

furniture becomes a major problem, because the house is transparent, like an X-ray.”(36) 

A aparente flexibilidade da casa Farnsworth acaba por ser desmontada por uma 

realidade imóvel, de impossível apropriação; a obsessão pela disposição interior 

projectada pelo arquitecto faz com que cada objecto posicionado fora do lugar 

previsto pareça destruir a estabilidade do espaço. Dentro da casa confluem 

objectos, memórias, emoções, instabilidade, estabilidade, acção, e reacção;  deve 

existir, então, espaço para a liberdade e o acaso, e cabe ao arquitecto ter em 

conta esta riqueza emocional e vivencial acumulada ao longo do tempo e deixá-

la existir. 

O complexo do Barbican Estate, edificado em Londres, entre 1965 e 1976, 

numa área previamente destruída durante a Segunda Guerra Mundial, é 

considerado um dos maiores exemplos actuais da arquitectura brutalista, 

representando um ideal utópico da vida dentro na cidade. Atrás da sua estrutura 

em betão à vista, esconde-se um verdadeiro oásis urbano com os seus jardins 

extensos, um lago, e ainda duas escolas, uma igreja, uma sala de concertos e um 

centro de artes e exposições. Estima-se que albergue cerca de 4000 habitantes, 

distribuídos por mais de 2000 apartamentos, que variam entre 140 disposições 

interiores distintas. Apesar de constituir um projecto de habitação colectiva, 

Chamberlin, Powell & Bon previam um programa flexível e diverso, onde cada 

um dos espaços não era apenas uma repetição do anterior, mas sim um lugar 

tão particular quanto o indivíduo que o habitaria, permitindo a ocupação de 

qualquer indivíduo de qualquer faixa etária e contexto.

“The architects intended that the flats should act as a frame for the taste of  the residents, 

rather than a stylistic straightjacket. These images show the apartments are able to 

accommodate widely different personal styles without any sense of  disjunction. [the 

architects](…) made very effort to imbue every element of  their designs with a sense 

(36) FARNSWORTH, Edith. Entrevista sobre a casa Farnsworth in BARRY,  Joseph A.  “Report 

on the American Battle Between Good and Bad Modern Houses,” House Beautiful 95, 1953. (Pág. 

270) 



#23. Fotografias do projecto de Anton Rodriguez (VSCO Artist Initiative 

project), onde o autor documenta a diversidade existente dentro das 

várias casas do Barbican Estate. 



 63 |  of  aesthetic intention, in this case the mundane requirements of  health and safety are 

transformed in a punctuation of  contrasting colours, forms and textures. Though Brutalism 

in style, the term should not detract from the sense that every part of  Chamberlin, Powell 

and Bon’s design was created in an immensely detailed language, free of  any unconsidered 

effects.”(37)  

O projecto “Barbican Residents” de Anton Rodriguez, fotógrafo residente no 

Barbican há quatro anos, revela um conjunto de fotografias que documentam 

esta flexibilidade espacial e diversidade dos habitantes do icónico complexo 

habitacional, dentro da intimidade das suas casas. O autor intriga-se pela 

variedade de culturas, ocupações e personalidades que o cruzam diariamente, o 

que o levou a “bater às portas” e fotografar alguns dos seus vizinhos. 

Apesar dos vários apartamentos terem sido desenhados com os mesmos 

materiais e acabamentos, ainda que sofram algumas variações na sua tipologia, 

é através da apropriação de cada habitante que se realça a sua diversidade e 

complexidade. Desde a disposição da mobília e dos seus objectos pessoais 

no espaço, à redistribuição das várias áreas e adaptação com novos materiais,  

o Barbican revela-se um caso interessante para o estudo da flexibilidade na 

arquitectura. O discurso dos arquitectos à priori da construção revela uma 

preocupação com esta apropriação do habitante, deixando em aberto as mais 

diversas possibilidades de ocupação. Assim, os residentes “participam” no 

projecto e completam a arquitectura do Barbican com a sua própria identidade.

“Wherever possible, flats, maisonnettes and houses are planned to catch the sun during at 

least part of  the day. They are also designed so that they enjoy a good prospect from the living 

room windows ….. Bathrooms and – particularly in this estate – kitchens are in use during 

only a short part of  the day (much of  which is, in any case, after dark) so that it is no great 

drawback for these rooms to depend on artificial light.”(38) 

A intenção dos arquitectos não era a de impor uma determinada forma de 

ocupação de cada apartamento, mas sim procurar desenhar o espaço mais 

flexível possível, que respondesse às diversas necessidades de cada habitante.

(37)  HEATHCOTE, David. “Barbican Penthouse over the City”, John Wiley and Sons, 2004: West 

Sussex, England. 

(38)  Chamberlin, Powell & Bon, Architects “Barbican Redevelopment” Abril de 1959.



#24. Fotografias de Anton Rodriguez que nos mostram a diversidade espacial 

em diferentes tipologias do icónico complexo residencial. 



 65 |  “Different occupants may use a particular room as a bedroom, or a dining room separate 

from the living room, or a study, or a dressing room. Some of  the flats are planned with 

the rooms en suite separated only by sliding or folding screens; this provides the advantage 

of  privacy when required with the opportunity to open one room into another so that the 

maximum use of  space may be enjoyed. The high cost of  building is a strong incentive to 

design individual rooms smaller in size than people of  the middle and upper income groups 

would like. In most of  the flat plans we have sought a compromise by providing at least a 

living room which is reasonably large in its overall dimensions, while the other rooms are fairly 

modest in size. This, we think, should meet the demand for spaciousness in that part of  the 

flat where people meet socially while the other rooms are quite adequate to serve as private 

retreats for individuals. We consider that most of  the bedrooms should be designed to be 

furnishable primarily as sitting rooms in which there is – almost incidentally – a bed. This 

helps to make it possible for members of  a family of  different ages and with different tastes to 

live comfortably with one another; thus conversation can be carried on in one room, somebody 

may watch television in another, while in a third room yet another member of  the family may 

read a book without distraction.”(39) 

O objectivo dos arquitectos parece ter sido bem sucedido, uma vez que os 

vários residentes entrevistados por Anton enumeram uma série de vantagens 

de viver no Barbican. Para além do elogio ao sistema de uso misto, entre 

as residências e os equipamentos, que permite uma grande diversidade de 

habitantes e usuários do espaço, os residentes também ressaltam as proporções 

e dimensionamento adequados dos apartamentos e das respectivas divisões, a 

abundância dos espaços exteriores como varandas e terraços, que se fecham 

com grandes panos de vidro que iluminam os espaços, bem como a atenção e 

consistência entre as várias escalas (desde o desenho dos jardins e dos lagos, ao 

pormenor dos puxadores e dos equipamentos das cozinhas, que, muitas vezes, 

se mantém original). 

a mudança; a transformação 

“A ideia que tenho de uma casa é a de uma máquina complicada, na qual em cada dia 

avaria alguma coisa: lâmpada, torneira, esgoto, fechadura, dobradiça, tomada, e logo cilindro, 

fogão, frigorífico, televisão ou vídeo; e a máquina de lavar, ou os fusíveis, as molas das 

cortinas, o fecho de segurança. (...) As gavetas encravam, os tapetes rompem-se, e os estofos do 

divã da sala. Todas as camisas, peúgas, lençóis, lenços, guardanapos e toalhas de mesa, panos 

(39)  Op. Cit.



#25. “Una Abitazione di due ambienti” cartaz da participação de Ponti 

na VI Triennale de Milão (“Abitazione Dimostrativa”). Para Ponti, a 

arquitectura é um espetáculo que deve ser desvendado pelos habitantes 

em movimento, num cenário em contínua transformação. A diversidade deve 

ser, assim, o elemento catalisador que integra os vários espaços: os 

móveis podem ser re-inventados, tendo novas funções através de novos 

contrastes e texturas, com iluminação própria; as paredes não devem ser 

estáticas, mas sim móveis, de correr ou de fole. São estes elementos que 

convidam o ocupante a participar no processo de transformação, que tanto 

enriquecem o processo de habitar.



 67 |  de cozinha – jazem rotos junto à tábua de passar a ferro, cujo pano de protecção apresenta 

um aspecto lamentável. Igualmente: há pingos de água caindo do tecto (avariam os canos 

do vizinho, ou parte-se uma telha, ou descola a tela). E os algerozes estão cheios de folhas 

pardas, os rufos soltos ou apodrecidos.” (40) 

A casa não é uma construção permanente; ela  é construída, (re)construída e 

(des)construída continuamente, seja para reformular o que se foi degradando 

ao longo do tempo ou para alterar a disposição do espaço. Só a mudança 

permanece na arquitectura.  

“Change and renewal are the keys to our knowledge of  the built environment. This is not 

a revolutionary idea: scientists frequently observe transformation to understand the nature 

and structure of  things. However, unlike other symbiotic organic phenomenon, the built 

environment escapes rigorous scrutiny because humans live as an integral part of  it. We 

engage the built environment not to observe from a distance but to act on it, as an object. 

(…) Thus, the built environment comprises not only physical forms – buildings, streets, and 

infrastructure – but also the people acting on them. If  built environment is an organism, it 

is so by virtue of  human intervention: people imbue it with life and spirit of  place. As long 

as they are actively involved and find a given built environment worth renewing, altering, and 

expanding, it endures. When they leave off, the environment dies and crumbles, pulled back 

down to the earth by the ineluctable force of  gravity.“ (41)

Todos somos agentes activos no fenómeno da apropriação do espaço, que 

transformamos consoante as nossas preferências e gostos, dentro nosso próprio 

território: levamos flores para o escritório ou para casa, ajustamos molduras 

com fotografias e pinturas, organizamos os livros na estante, penduramos 

objectos nas paredes, etc. Estes impulsos inerentes à fenomenologia do habitar 

levam-nos a adaptar e transformar as formas edificadas, e, por vezes, a demolir 

e erguer de novo.

Ocupar a forma construída envolve exercer algum controlo, e controlar é 

transformar. Para o arquitecto, o uso é normalmente definido a priori para 

permitir uma solução optimizada de projecto. No entanto, o uso não é estático 

nem passivo; o uso marca o começo e o fim de cada acto de transformação, 

(40)  SIZA, Álvaro. “Viver uma casa”, In “Do Habitar”, Maria Milano (coor.), 2005.

(41)  HABRAKEN, N.J. “The structure of  the ordinary : form and control in the built environment” 

Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1998. (Pág. 7)



#26. Fotografias do interior de uma das casas do Bairro da Bouça, que 

ilustram “nove variações sobre uma mesma casa”. Publicadas na revista 

“Punkto 1: O Acaso”, em Novembro de 2010, por Filipa Guerreiro e Tiago 

Macedo Correia.



 69 |  formando parte de um ciclo de acções das quais vive o ambiente construído. 

Entender esta forma como os edifícios se adaptam e se transformam é a chave 

para a sua sobrevivência.

o acaso

“Alguma arquitectura apavora-se com o acaso! Alguns projectos de espaços querem 

determinar completamente a vida que neles decorre e decorrerá em todos os próximos tempos. 

Fazendo um paralelo ao teatro, diríamos que desejam à partida conhecer e dar resposta 

tácita a um argumento, uma narrativa completamente definida. Se essa narrativa não está 

disponível à partida, torna-se também ela objecto de projecto na sua finitude. Entendendo 

o acaso como algo que acontece sem ser consequência de algo passado, ou seja, efeito que não 

se explica por uma determinação precedente, nestes projectos o acaso é um drama, o pavor! 

Os espaços que eliminam a surpresa, que condicionam e preveem tudo, têm tanto medo das 

surpresas más (pouca confiança na capacidade do espaço) que eliminam qualquer hipótese de 

surpresa boa.“ (42)  

No artigo “Notas sobre a prática do acaso. A casa como laboratório espacial”, 

os autores Filipa Guerreiro e Tiago Correia constatam a existência do acaso e a 

impossibilidade de o prever ou desenhar. 

“A ideia de que a arquitectura deve facilitar todos os movimentos, de igual maneira, é assumir 

que a arquitectura não toma uma posição filosófica, por exemplo, em relação à vida das 

pessoas, isso parece-me um disparate. Por outras palavras, eu gosto mais de uma casa que me 

dificulta, ou que me põe obstáculos para me impedir que faça coisas tontas e que me facilita 

movimentos para fazer coisas sensatas”.(43)  

As coisas tomam o seu lugar, adequando-se aos movimentos, hábitos e rituais 

que o habitante pratica no espaço e no tempo. No entanto, para os autores, as 

rotinas mudam mais rapidamente do que os objectos levam a assentar. Surge, 

assim, uma revolução que procura uma nova disposição dos objectos e dos 

espaços, instalando-se a mudança. Como tentativa de “catalogar” o processo 

(42)  ATELIER DA BOUÇA. Notas sobre a prática do acaso/ A casa como laboratório espacial 

in Revista Punkto, Novembro de 2010. Artigo consultado a 2 de Junho de 2016. Disponível em 

[http://www.revistapunkto.com/2011/01/notas-sobre-pratica-do-acaso.html].

(43)  TAVARES, Gonçalo M. in Pacheco, Pedro e Santiago Baptista, Luís (curadores),“Falemos de 

Casas… em Portugal” (exposição), Trienal de Arquitectura de Lisboa, 2010.



#27. Plantas do 1º piso do de uma das casas do Bairro da Bouça, que 

ilustram essas mesmas variações. Publicadas na revista “Punkto 1: O 

Acaso”, em Novembro de 2010, por Filipa Guerreiro e Tiago Macedo Correia.



 71 |  desta revolução, os autores exploram os limites da flexibilidade e redefinem-se 

as experiências laboratoriais através do (seu) método científico:

1. problema – premissa resultante da vivência;

2. hipótese – projecto que responde ao problema;

3. experiência – construção do espaço;

4. observação – análise das vantagens e problemas que o novo espaço impõe, 

levando ao estabelecimento de novas premissas e novos problemas. 

É a partir deste sistema que os autores reúnem um conjunto de informações 

úteis para garantir dispositivos de flexibilidade aos espaços que propõem, com 

o objectivo de “usar e abusar intensamente da casa como laboratório espacial”, 

“pelo prazer do acaso enquanto manipulador do pré-definido, ou apenas 

porque [gostam] (...) de recomeços.” (44) 

Não é possível projectar a partir de uma receita única ou universal; a 

imprevisibilidade, presente ao longo da interpretação, da experiência, da 

comunicação entre o Homem e o lugar, é uma consequência natural deste 

processo. 

“A arquitectura é a experiência do acaso, isto é a experiência da vida, da construção 

inconstante de uma rotina nunca predefinida. Os desenhos e as imagens acabadas ficam 

no arquivo, lá fora a vida continua, enfeitiça-se, sacraliza-se e profana-se, desaparece e 

renasce. A natureza indeterminável da arquitectura não é a sua imperfeição mas a sua 

grande possibilidade: que esta na paisagem ausente do quotidiano seja capaz de provocar o 

imprevisível, de nos interrogar, rasgar o véu do saber e trazer sempre algo novo, impossível e 

belo. Que haja sempre uma hipótese de fugir ao que estamos fatalmente destinados é esse o 

sentido da palavra acaso.“(45) 

a revolução

“En mi habitación la cama estaba aquí, el armario allá y en medio la mesa. 

Hasta que esto me aburrió. Puse entonces la cama allá y el armario aquí.

(44)  ATELIER DA BOUÇA. Notas sobre a prática do acaso/ A casa como laboratório espacial 

in Revista Punkto, Novembro de 2010. Artigo consultado a 2 de Junho de 2016. Disponível em 

[http://www.revistapunkto.com/2011/01/notas-sobre-pratica-do-acaso.html].

(45) BISMARCK, Pedro Levi, OLIVEIRA, Pedro, CASTRO, Carlos. A arquitectura nunca abolirá 

o acaso in editorial Revista Punkto nº1, Novembro de 2010. Artigo consultado a 2 de Junho de 

2016. Disponível em [https://issuu.com/revistapunkto/docs/punkto1_color].



#28. Frames da curta-metragem “La revolución“(2002), de Juan Pablo Martín 

Rosete, inspirado no texto do mesmo nome de Slawomir Mrozek de 1995.



 73 |  Durante un tiempo me sentí animado por la novedad. Pero el aburrimiento acabó por volver.

Llegué a la conclusión de que el origen del aburrimiento era la mesa, o mejor dicho, su 

situación central e inmutable.

Trasladé la mesa allá y la cama en medio. El resultado fue inconformista.

La novedad volvió a animarme, y mientras duró me conformé con la incomodidad 

inconformista que había causado. Pues sucedió que no podía dormir con la cara vuelta a la 

pared, lo que siempre había sido mi posición preferida.

Pero al cabo de cierto tiempo la novedad dejó de ser tal y no quedo más que la incomodidad. 

Así que puse la cama aquí y el armario en medio.

Esta vez el cambio fue radical. Ya que un armario en medio de una habitación es más que 

inconformista. Es vanguardista.

Pero al cabo de cierto tiempo… Ah, si no fuera por ese «cierto tiempo». Para ser breve, el 

armario en medio también dejó de parecerme algo nuevo y extraordinario.

Era necesario llevar a cabo una ruptura, tomar una decisión terminante. Si dentro de unos 

límites determinados no es posible ningún cambio verdadero, entonces hay que traspasar dichos 

límites. Cuando el inconformismo no es suficiente, cuando la  vanguardia es ineficaz, hay que 

hacer una revolución. Decidí dormir en el armario. Cualquiera que haya intentado dormir en 

un armario, de pie, sabrá que semejante incomodidad no permite dormir en absoluto, por no 

hablar de la hinchazón de pies y de los dolores de columna.

Sí, esa era la decisión correcta. Un éxito, una victoria total. Ya que esta vez «cierto 

tiempo» también se mostró impotente. Al cabo de cierto tiempo, pues, no sólo no llegué a 

acostumbrarme al cambio—es decir, el cambio seguía siendo un cambio—, sino que, al 

contrario, cada vez era más consciente de ese cambio, pues el dolor aumentaba a medida que 

pasaba el tiempo.

De modo que todo habría ido perfectamente a no ser por mi capacidad de resistencia física, 

que resultó tener sus límites. Una noche no aguanté más. Salí del armario y me metí en la 

cama.

Dormí tres días y tres noches de un tirón. Después puse el armario junto a la pared y la mesa 

en medio, porque el armario en medio me molestaba.

Ahora la cama está de nuevo aquí, el armario allá y la mesa en medio. Y cuando me consume 

el aburrimiento, recuerdo los tiempos en que fui revolucionario.”(46) 

Em “La Revolución”, Slawomir Mrozek narra, na primeira pessoa, a história 

de um homem que, insatisfeito pela disposição monótona dos móveis no seu 

quarto, decide mudá-los de lugar. Troca a cama, o armário e a mesa de lugar. 

Estas alterações têm, como consequência, um resultado. Primeiro, submete-

(46)  MROZEK, Slawomir. “La Revolución“ in “La vida difícil”, Acantilado, 2006.



#29. Aproximação a um dos fotoframes da mesma curta-metragem, que revela 

o processo da “revolução”.



 75 |  se à novidade da sua nova disposição; mais tarde, ao insólito de uma nova 

organização e, por fim, ao incómodo, que vai chegando progressivamente ao 

absurdo e doloroso: dorme no armário, que agora se encontrava no meio do 

quarto. Se colocar a cama no meio o quarto é indubitavelmente inconformista, 

pôr o armário no mesmo lugar traduz-se, por outro lado, em vanguardismo. No 

final, regressa à disposição inicial do quarto, pois nenhum homem consegue 

suportar a dor e o absurdo de dormir de pé. 

O autor aproxima-se, assim, da condição humana a partir do absurdo, através 

da ilustração de uma situação com que muitos se podem até identificar; da fuga 

do tédio à procura de algo novo. A transformação do habitat deste personagem 

parece comportar a renovação da sua própria existência; a necessidade de 

mudança, da impermanência, é ilustrada, assim, por Mrozek como uma 

característica do homem moderno.



II



INVESTIGAÇÃO



#30. Desenho para a Exposição “City/2: Architecture comes from the 

Making of a Room” (1971), de Louis I. Kahn.



 79 |  .sobre o vocabulário do quarto

É a partir destas inquietações que surge a  investigação, onde se identificam, 

analisam, comparam e intersectam vários quartos, ocupados pelo mesmo 

habitante, numa tentativa de entender o fenómeno da apropriação do espaço 

arquitectónico. Assim, é importante definir o “quarto” como contentor, como 

objecto de estudo, que nos dá um limite definido e conforma um espaço com o 

qual o habitante tenha uma relação de máxima proximidade. 

Na imagem ao lado, Kahn procura definir os elementos que compõem a 

arquitectura de um quarto (no sentido de divisão ou compartimento: quarto de 

estar, de dormir, de cozinhar). Para além do seu contentor, representado por 

uma estrutura de arcos que suporta o tecto abobadado, existe uma coluna, um 

quarto, ao centro, e uma janela, à direita. No entanto, são as duas pessoas que 

conversam que ajudam a definir o espaço desenhado; elas representam o acto 

de habitar. 

O texto que o acompanha também parece formar parte da imagem; o 

autor escreve que o “quarto” está na origem da  arquitectura, sendo que, 

paralelamente, a expressão “The Room”, de maiores dimensões, ocupa uma 

posição central no desenho.

“The room is not only the beginning of  architecture: it is an extension of  itself. If  you think 

about it, you realize that you don’t say the same thing in a small room that you say in a large 

room. (…) The large room and the small room, the tall room and the low room, the room 

with the fireplace and the room without, all become great events in your mind. You begin to 

think, not what are the requirement, but rather what are the elements of  architecture that 

you can employ to make an environment in which it is good to learn, good to live, or good to 

work.”(47)

Servindo-nos do “quarto” que Louis Kahn refere como a origem da 

arquitectura, aborda-se o quarto como espaço essencial na casa. Na obra 

“Espécies de Espaços”, George Perec faz referência aos vários quartos onde 

já dormiu ao longo da sua vida, dos quais tem uma memória bastante presente 

na sua mente:“conservo un recuerdo excepcional, incluso creo que prodigioso, de todos los 

lugares donde he dormido, salvo los de mi primera infancia – hasta que acabó la guerra – 

que se confunden todos en la grisalla indiferenciada de un dormitorio de colegio. Para los 

(47) KAHN, Louis. “The room, the street and human agreement”, discurso de Louis Kahn 1971.



#31. Fotoframes do filme “Room” (2016), de Lenny Abrahamson. O filme retrata 

a história de duas personagens, mãe e filho, que vivem aprisionadas num 

quarto de dimensões reduzidas, na casa do seu raptor. A realidade vivida 

naquele espaço, ocupado não só como quarto mas sim como casa na sua 

totalidade, transforma-o numa entidade completamente autónoma.  

Segundo o realizador, “o Quarto é pequeno em dimensão, mas rico em 

significados, densidade de acontecimentos e espaço ritualizado”. O espaço 

do quarto é explorado como uma paisagem imensa que integra uma série de 

cenários: dentro do armário, a cama, a banheira, a cadeira, debaixo da 

mesa,.... Cada um destes cenários é explorado como um mundo particular. 



 81 |  demás me basta simplemente, cuando estoy acostado, con cerrar los ojos y pensar con un 

mínimo de aplicación en un lugar dado para que casi instantáneamente todos los detalles de 

la habitación, el emplazamiento de las puertas y ventanas, la disposición de los muebles, me 

vuelvan a la memoria, para que con precisión tenga la sensación casi física de estar acostado 

de nuevo en esa habitación. (…) Me propuse hace varios años ya realizar el inventario, tan 

exhaustivo y preciso como fuera posible, de todos los Lugares donde he dormido. Al día de hoy 

prácticamente no he comenzado todavía a describirlos; sin embargo creo que más o menos los 

he conseguido repertoriar todos: hay alrededor de doscientos (…)”

O escritor idealiza organizar os vários quartos onde dormiu segundo tipologias, 

acentuando a importância de cada um deles. Dentro destas tipologias incluíam-

se os seguintes: os seus próprios quartos, dormitórios e camaratas, quartos 

de amigos, casas de campo, casas de alugar (temporários), quartos de hotel, 

partilhados ou individuais, sofás, etc. Enumera também “quartos” provisórios, 

que reúnem condições pouco usuais: “noches en tren, en avión, en coche; noches en 

barcos; noches de guardia; noches en comisaría; noches en una tienda de campaña; noches de 

hospital; noches en blanco, etc.”(48)   

Todos estes quartos reúnem condições de permanência distintas. Se, por um 

lado, vivemos no nosso próprio quarto de forma mais permanente (ou, pelo 

menos, num período de alguma duração), no quarto de hotel, ou no quarto 

de um amigo estamos de passagem, numa condição temporária, rodeados de 

objectos e mobílias muitas vezes anónimos (como, por exemplo, no quarto de 

hotel). Esta condição de mudança, de “habitar” um espaço temporariamente, 

faz com que a nossa experiência não seja igual à de dormir num quarto de um 

amigo, no nosso quarto, ou num hotel. 

“La mudanza es un estado de ánimo. Al hacer mudanza hacemos balance e inventario de la 

casa, pero también de nuestra vida. Ese estado de ánimo y la forma que toman los muebles 

y obyectos embalados, listos para su expedición, son una promesa – un proyecto -, tanto de 

colonizar la nueva casa, como de organizar la vieja de manera distinta. La mudanza es la 

manera más económica, fácil y reversible de Habitar.”(49) 

(48) PEREC, Georges. “Especies de espacios”, Trad. Jesús Camarero, Montesinos, 2001. (Pág. 

46).  

(49) HABITAR GRUPO DE INVESTIGACIÓN: X. Monteys; M. Mària; P. Fuertes; A. Puigjaner; 

R. Sauquet; C. Marcos; E. Callís; C. Fernández. “Rehabitar en nueve episodios”, Lampreave: 

Barcelona, 2012. (Pág. 1)



#32.”Stacked Hotel Rooms”, exposição dos artistas Sonya Hanney e Adam 

Dade na Ikon Gallery entre 2002 e 2003.

“The artists check into a given hotel. They familiarize themselves with 

the room. They dismantle the room without being discovered and without 

causing damage to its contents. They arrange the contents into a stack 

formation of some kind, a volume within a volume. They take a photograph 

of it and latterly hae also viodeaped the process. They reassemble the 

room. Everything is back in its rightful place.” (Simon Morrissey (2002) 

no discurso de inauguração da exposição)

A reorganização dos vários quartos de hotel, feita em privado pelos 

artistas, visível apenas através das fotografias e vídeos que documentam 

o processo, tem por base a radicalização do espaço do quarto de hotel. 

A compactação dos objectos e móveis do quarto num ‘assemblage’ quase 

escultórico, que logo voltam a assumir as suas posições iniciais 

(‘flashback’ para o momento anterior à ocupação dos artistas), levantam 

uma série de questões relativamente à importância destas peças na 

ocupação/apropriação do espaço. Esta exposição aparece como um manifesto 

do estado intermédio do mobiliário entre a sua função e o seu volume, 

dando lugar a uma visão paradoxal do quarto e dos móveis que contém; um 

paralelismo ao processo das mudanças.



 83 |  A mudança expressa uma situação de deslocação, de transferência e 

transformação, sendo, assim, uma oportunidade de olhar para a casa de uma 

forma distinta. Durante a mudança, os móveis e objectos guardam-se em caixas, 

desmontam-se e mudam-se para outro lugar, prontos para serem movidos. Este 

processo pressupõe um inventário onde se juntam todos os objectos e mobílias, 

onde se separam aqueles que devem ser levados connosco e os que devem ficar; 

é feito um inventário da vida do habitante. 

Esta exigência de “desmontar” a casa permite criar alguma distância 

relativamente ao quotidiano, deixando de o ver como uma coisa habitual. A 

cena doméstica a que estamos habituados é alterada e os espaços voltam a ficar 

vazios, transformando-se a nossa percepção do espaço da casa. 

Outra particularidade deste processo é a antecipação da nova casa; as caixas 

e objectos empacotados são o elo de ligação entre a casa antiga e a nova. 

Depois da mudança, voltam a reunir-se no novo espaço à espera de serem 

redistribuídos, agora num cenário distinto. No entanto, muitas vezes existe uma 

semelhança entre o espaço novo e o velho, uma vez que, enquanto dispomos 

os nossos móveis e objectos na nova casa, voltamos a reproduzir alguns dos 

ambientes que antes ocupávamos.

Sendo assim, será que só “mudamos” de casa mudamos de localização? Se, por 

um lado, a nova casa pode albergar os móveis e objectos a partir da mesma 

disposição do mobiliário, ainda que estes estabeleçam uma relação distinta com 

o “fundo” arquitectónico, por outro, a mesma casa pode ser transformada a 

partir apenas da mudança dos móveis de lugar. 

Perec responde à questão do seguinte modo em “Espécies de Espaços” 

(1974): “Pequeño problema. Cuando en una habitación dada se cambia de sitio la cama, 

se puede decir que se cambia la habitación, o qué?”. Para o autor, a transformação do 

espaço não ocorre só quando se muda de casa ou de quarto, mas sim quando 

se muda a disposição interior de um espaço. Mesmo quando o resultado da 

transformação serve para reafirmar a disposição inicial dos móveis, como 

acontece no relato de Slawomir Mrozek (em “La vida dificil”, 1991), a “auto-



#33. Cartaz publicitário da curta-metragem “Mudanzas” (2011), da autoria 

do Grupo de investigación Rehabitar.



 85 |  mudança”(50) parece ser um processo necessário para questionar a capacidade de 

adaptação do espaço e do próprio habitante. 

Na curta-metragem “Mudanzas”(51), as caixas e os móveis acumulados no 

corredor e no hall de entrada da casa activam a imaginação, convidando a usar 

estes espaços de formas distintas relativamente ao seu uso original. Ao ver as 

várias divisões vazias, desbloqueadas agora dos vários “preconceitos” de uso, 

permitimos novas possibilidades de apropriação. Assim, os autores procuram 

debruçar-se mais sobre a acção do habitante do que propriamente sobre os 

móveis e os espaços que os contêm; um retrato que ilustra não só a forma 

como a casa se pode alterar com novas disposições de mobiliário, mas também 

da forma como esta alteração provoca uma alteração nos habitantes. 

  

“La auto-mudanza es quizás la manera más económica, fácil e reversible de transformar 

el espacio doméstico. El mobiliario y el modo de ocupar las estancias son una alternativa a 

las reformas y una invitación básica a rehabitar la casa. Plantear nuestra próxima vivienda 

puede ser plantear el futuro de nuestra casa actual.”(52) 

Se a arquitectura da casa serve de contentor,  por outro lado o mobiliário 

constitui o seu conteúdo que permite adaptar os espaços a determinadas 

necessidades físicas, sociais e emotivas dos ocupantes, pondo à prova os limites 

da própria casa. Uma simples troca dos móveis entre duas divisões da casa é 

um excelente exercício para comprovar até que ponto é que a casa se pode 

alterar ou adaptar sem ser (obrigatoriamente) reabilitada ou reconstruída. Esta 

capacidade de modificação do espaço doméstico através do mobiliário e do 

uso dos vários espaços resulta também na transformação do próprio habitante: 

o habitante transforma a casa e transforma-se a si próprio com ela. Faz parte 

do papel do habitante no processo de “rehabitar” a própria casa  descobrir as 

várias possibilidades e os limites da transformação do espaço doméstico. 

(50) Termo utilizado por Xavier Monteys no âmbito da disciplina “ReHabitar la casa y la calle” em 

2015, onde descreve o processo de transformação dentro da própria casa ao mover os objectos e 

móveis de lugar.

(51) Curta-metragem realizada pelo grupo de investigação “Habitar” do Departamento de Projectos 

Arquitectónicos da Universidade Politécnica de Barcelona, em 2011, no âmbito do episódio 9 do 

projecto “reHabitar”. 

(52) Grupo de inestigación Rehabitar in capítulo 9 in “Rehabitar en nueve capitulos“, 2011.(Pág. 

23)
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OCUPAÇÃO VIII

#34. Esquema cronológico que ilustra a ocupação dos vários quartos.
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 87 |  A investigação do grupo ReHabitar levantou uma série de questões que se 

tornaram essenciais ao longo do desenvolvimento da investigação. A forma 

como ocupamos a casa a partir da disposição do mobiliário não deve ser 

irrelevante no projecto de arquitectura, mas sim essencial. Partindo desta base, 

será possível pensar a disposição do mobiliário a partir de outro ponto de 

vista? Mudá-los de sítio pode ser uma forma de transformarmos a casa? Porquê 

limitar o uso dos espaços da casa ao programa projectado? 

A partir destas questões, expõe-se um relato da experiência pessoal da autora 

em oito espaços distintos, de diferentes contextos e envolventes. Forma-se 

um quadro com oito casos de estudo onde se exploram as particularidades de 

cada uma destas arquitecturas, anónimas ou não, e se procuram características 

comuns ou distintas nas suas formas de habitar. Pretende-se entender a 

capacidade de transformação dos vários quartos, a partir do estudo dos 

seus limites, testando até que ponto é que cada espaço é adaptável a outras 

condições.

Escolheram-se oito “quartos” em particular pela sua relação de proximidade 

e de intimidade com a autora, que ilustram diferentes permanências, e variam 

entre períodos de estadia de 2 meses a 11 anos. Estas ocupações cruzam-se no 

tempo e podem co-existir em diversas alturas: 

ocupação I. 

O quarto de fim-de-semana   2005-2016

ocupação II.      2010-2011

O quarto chanfrado

ocupação III.      2011-2013

O quarto na Guerra Junqueiro

ocupação IV.      2013-2014

O quarto da rotunda

ocupação V.      2014-2015

O quarto em Hostafrancs



“O QUARTO OCUPADO”

USO
PROJECTADO

EXPERIMENTADO

LIMITES

CONFIGURAÇÃO

ESCALA

PROPORÇÃO

COMPOSIÇÃO

RELAÇÃO COM A CASA 

(ÂMBITO PRIVADO)  

FORA DO QUARTO, DENTRO DE CASA

A PORTA

AUTONOMIA

INTIMIDADE

RELAÇÃO COM O MUNDO 

(ÂMBITO PÚBLICO)

FORA DO QUARTO, FORA DE CASA

A JANELA

TRANSIÇÃO

APROPRIAÇÃO

RELAÇÃO COM O 

HABITANTE

PERMANÊNCIA

FLEXIBILIDADE

ADAPTABILIDADE

#35. Esquema que ilustra a descodificação do quarto em vários parâmetros.



 89 |  ocupação VI.      2015

O quarto do Candelabro

ocupação VII.      2015-2016

O quarto que é casa

ocupação VIII.      2016

O quarto em Bombarda

A dissecação dos vários “quartos” é feita através da separação de vários 

elementos ou parâmetros que se consideram essenciais na compreensão do 

espaço e da sua relação com o habitante, com o âmbito privado e com o âmbito 

público.

Como primeiro parâmetro de análise espacial, a clarificação do uso, sendo 

o uso fixo em projecto, aquele definido pelo arquitecto ou pelo projectista, 

ou o uso verificado no quotidiano  que, muitas vezes, não são o mesmo. 

Aqui, levanta-se a primeira questão do fenómeno da apropriação do espaço 

doméstico: a ambiguidade/ possibilidade de manipulação funcional.

O quarto, como elemento em análise, tem limites específicos e característicos 

da sua espacialidade. O seu desenho e forma construída determinam a sua 

configuração espacial que, por consequência, limita a sua apropriação pelo 

habitante. 

Na sua relação com a casa (âmbito privado) procura entender a autonomia 

do quarto em relação ao restante espaço da casa; o isolamento vs. a exposição 

do quarto. Aqui, exploram-se os vários níveis de intimidade e privacidade.

A relação com o mundo questiona a transição com o exterior, dada pelo vão, 

pela janela ou porta, que nos podem levar a uma varanda ou um pátio, rua ou 

jardim. Procuram-se entender os espaços de transição e a relação do habitante 

com o exterior, bem como a importância da orientação solar.

Os limites e condições físicas do espaço definem a possibilidade de mudança 

e transformação durante a apropriação do Habitante. Procura-se entender 

a forma como a mobília e os objectos podem ser manipulados de forma a 

conseguir a melhor interacção com o espaço do quarto.



Nota sobre os critérios de representação

Relativamente à representação das várias ocupações, fixa-se uma orientação 

comum a todos os casos, sendo que se orientam todos segundo a sua fachada 

principal. Ao orientar os quartos segundo a fachada principal da casa (tanto a 

planta geral dos fogos como a dos contentores em particular), representa-se uma 

intenção de ver “a casa” desde o mais público ou exposto, até ao mais íntimo ou 

privado. 

Em alguns casos, pode haver alguma incongruência no pré-dimensionamento 

dos quartos ocupados, uma vez que durante o processo de investigação nem 

sempre foi possível um levantamento directo. Assim, servimo-nos de material de 

apoio como, por exemplo, fotografias, vistas aéreas, dimensionamento de algum 

mobiliário, entre outros, de forma a obter as dimensões o mais aproximadas 

possível. 
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OCUPAÇÃO I
O QUARTO DE FIM-DE-SEMANA



2ª distribuição

1ª distribuição

base /chegada

planta de localização do 

quarto ocupado| 1.200

1. quarto

2. wc

3.corredor

4. entrada apartamento

5. despensa

6. cozinha

7. sala jantar+estar

8. varanda

1 1 1

2 3 2

3

7 6

4

5

8

esquema axonométrico 

do edifício + localização 

do fogo



Para além da sua função de secretária,  a 

mesa também serve, por vezes, as refeições 

individuais mais rápidas

Em cima do armário das gavetas estão 

duas caixas brancas com todos os objectos 

acumulados ao longo das várias casas

O módulo de gavetas serve de extensão ao 

armário embutido, que é partilhado pelos 

vários habitantes

Na face interior da porta esconde-se um 

espelho de 2m de altura

As duas estantes, fixas à parede, acrescentam 

uma zona secundária de arrumação

O armário é partilhado com mais um 

habitante da casa, reservando-se apenas 

duas das portas para as várias peças de 

vestuário e objectos pessoais

O tapete serve, por vezes, de segunda cama 

para acomodar visitas

Por só ser ocupado por mim ao fim-de-

semana, o quarto é também usado por 

um segundo habitante durante a semana. 

Assim, de certa forma, a cama pertence a 

dois habitantes da casa

A profundidade do parapeito permite um espaço de 

sentar adicional junto à janela

última distribuição 

USO: tanto o uso projectado como o experimentado são o 

de quarto, ainda que se tenha adicionado um pequeno espaço 

de trabalho.

LIMITES: o quarto é definido por um rectângulo de cerca 

de 3,14x4,45, o que nos dá uma área de cerca de 14m2. O 

armário embutido desenha uma reentrância na zona de 

entrada, servindo de pequena antecâmara. O lado de maior 

comprimento do rectângulo orienta-se perpendicularmente 

à fachada nascente do edifício, onde existe uma janela de 

proporções horizontais. 

RELAÇÃO COM A CASA: o apartamento apresenta uma 

divisão clara entre as zonas de noite (ver desenho *1B) e de 

dia (*1C), separadas por uma diferença de pé direito, em que 

a zona de noite se situa a um nível ligeiramente mais alto do 

que as restantes áreas. O quarto integra a zona de noite, num 

dos extremos, estando resguardado pelo corredor de acesso 

aos vários quarto, que é independente do acesso às zonas de 

dia (ver esquema *1D).

RELAÇÃO COM O MUNDO: o quarto vira-se para uma 

rua secundária, de acesso residencial. No entanto, uma vez 

que se situa num rés-do chão ligeiramente elevado (ver *1E) 

os níveis de privacidade e de segurança não são os melhores; 

nota-se uma proximidade exagerada relativamente ao nível da 

rua.

APROPRIAÇÃO: apesar de ter sido o quarto de maior 

permanência (11 anos), não se registam muitas alterações da 

disposição interior deste a primeira ocupação. Pela posição da 

porta, da janela e do armário, restava apenas uma parede onde 

se podia encostar a cama, o que acaba por ditar a distribuição 

do restante mobiliário. Nota-se um processo de acumulação 

de objectos ao longo do tempo que preenchem o espaço.

3,14m
4,45m

3,25m

desenho 1E

desenho 1Ddesenho 1C

desenho 1B

desenho 1A



Autor: desconhecido

Ano: desconhecido

O quarto de fim-de-semana é o quarto mais antigo, mais ocupado, onde vivo 

há mais tempo. Integra-se num apartamento T3, numa zona calma, em Braga, 

no rés-do-chão de um edifício em tijolo de 5 pisos. É um rés-do-chão 

elevado meio piso em relação à rua principal, para onde se viram os três 

quartos. 

Da porta da casa à porta do quarto vão uns dez passos, sobem-se dois 

degraus, e vira-se à esquerda. Da porta de madeira do quarto espreita 

uma janela, escondida pela profundidade do armário embutido. A janela 

vai de parede a parede, a 1m do chão, e tem um estore de cor neutra, 

que permite a vista do edifício em frente. A luz, de nascente, entra no 

quarto pela manhã e reflecte um ambiente amarelado, quente. Encostada 

à janela, a cama, de corpo e meio, está “acoplada” entre duas paredes, 

e debaixo dela sai um tapete de cor neutra, que enche grande parte do 

quarto. O chão, em madeira avermelhada, as paredes cor casca de ovo, 

e o tecto, branco. Encostados à parede direita, estão uma secretária 

em madeira clara, duas prateleiras (acima da secretaria, desfasadas), 

dois móveis com gavetas, um baixo, só com três, e um mais alto, com um 

corte diagonal, que vai ficando cada vez mais pequeno até chegar ao tampo 

superior, onde pousa uma televisão. Na parede oposta, só encosta a cama e 

uma mesa de cabeceira com três gavetas, um candeeiro e uma caixa escura. 

A única peça de mobiliário “solta” no espaço é uma poltrona, que vai 

mudando de lugar quando é necessário. 
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OCUPAÇÃO II
O QUARTO CHANFRADO



2

chegada

base

planta de localização do 

quarto ocupado| 1.200

1. cozinha

2. quarto

3. despensa

4. varanda

5. wc

6. corredor

7. entrada apartamento

8. caixa de escadas

9. sala

2 9

6
2

2

5

1

3

4

7
8

4

6

esquema axonométrico 

do edifício + localização 

do fogo



A cama era individual, de dimensões 

particularmente reduzidas

O armário esconde a porta que liga a 

cozinha directamente ao quarto

Acrescentou-se um estirador para permitir 

um espaço de trabalho fixo

A caixilharia era em madeira pintada a 

vermelho, no exterior, tinha três folhas, duas 

fixas e a central de abrir (oscilobatente); esta 

permitia o acesso a uma pequena varanda 

orientada a norte

A estante organiza um pequeno espaço de 

leitura, que se foi estendendo ao longo do 

tempo

Uma vez que o quarto servia de remate 

do lado norte do corredor de distribuição, 

sendo muito exposto relativamente às várias 

divisões, o encerramento da porta era a 

única forma de privacidade para o habitante

última distribuição 

3,06m
3,97m

2,80m

USO: o uso projectado originalmente era o de sala de 

jantar. Pela condição de casa de estudantes, onde os quatro 

habitantes deveriam ter o seu próprio quarto, procedeu-se 

à redistribuição do programa, de forma a criar 4 quartos de 

acesso independente; o uso experimentado passa, então, a 

ser o de quarto.

LIMITES: o quarto é definido por um rectângulo chanfrado 

no canto superior direito. Ao contrário dos vários quartos, 

este tem duas portas: a da direita permitia o acesso directo à 

cozinha, enquanto que a outra tinha uma ligação ao corredor 

de distribuição da casa. A janela, de “chão a tecto”, fazia o 

acesso a uma pequena varanda (orientada a norte).

RELAÇÃO COM A CASA: pela alteração do programa da 

casa, o quarto (anterior sala) afastava-se da zona de noite e 

misturava-se com os programas comuns. Como se situava 

no topo a norte do corredor de distribuição, o grau de 

privacidade só era conseguido quando se fechava a porta.

RELAÇÃO COM O MUNDO: o quarto vira-se para uma 

rua estreita, de “traseiras”, com pouco movimento. Do outro 

lado da rua, o edifício residencial encontrava-se desocupado.

APROPRIAÇÃO: o quarto foi alugado já mobilado, o 

que talvez tenha influenciado a ocupação do habitante. O 

armário, encostado à porta da cozinha, servia de barreira 

a este acesso secundário. Na parede adjacente encostava-

se a cama individual, que olhava a janela a norte. Junta-se, 

mais tarde, um estirador e uma cadeira, que permitiam uma 

zona de trabalho junto à janela. Esta distribuição nunca foi 

alterada.

desenho 2A

desenho 2B

desenho 2C desenho 2D

desenho 2E



Autor: desconhecido

Ano: desconhecido

O segundo quarto, que na verdade é o primeiro quarto ocupado autonomamente, 

fica na Rua Sacadura Cabral, no Porto, num edifício de três pisos que 

aparenta ser da década de 30 ou 40. Entra-se no edifício, sobem-se dois 

lances de escadas, e abre-se a porta de casa, frente a frente à porta da 

casa da Família Iglesias. Já dentro de casa, sobem-se mais dois lances, 

e chega-se ao hall, iluminado por uma velha claraboia. Do hall acede-se 

à sala e ao primeiro quarto à direita, virados para a rua principal, e, 

à esquerda, segue-se um longo corredor, que faz a distribuição para os 

restantes quartos e serviços. Ao fundo do corredor, está o meu quarto, 

cuja parede é cortada pelo acesso à cozinha, à sua esquerda. O corredor 

de acesso é cortado pelo saguão que ilumina os quartos interiores, o que 

dita a forma chanfrada do quarto. 

Entra-se e vê-se, ao fundo, uma grande janela que acede a uma pequena 

varanda a nascente, cujo caixilho de duas folhas de batente, em madeira, 

é lacado a branco, no interior, e a vermelho, no exterior. O quarto 

encontrava-se já “equipado” com um armário, uma cama e uma mesa de 

cabeceira escuros, uma cadeira, e umas cortinas brancas muito finas. 

Antes de ser quarto, funcionava como sala de jantar e tinha uma porta que 

acedia à cozinha, que agora estava escondida pelo armário. 
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OCUPAÇÃO III
O QUARTO EM GUERRA JUNQUEIRO



2ª distribuição 

1ª distribuição 

base/ chegada

3ª distribuição 

planta de localização do 

quarto ocupado| 1.200

1. quarto

2. corredor

3. despensa

4. cozinha

5. wc

6. hall

7. entrada apartamento

8. sala estar+jantar

9. varanda

1 1 1

4

4

3

2

5

5

1 8

6 7

99

esquema axonométrico 

do edifício + localização 

do fogo

3

2



O estirador, agora à janela, definia uma 

zona de trabalho, juntamente com as duas 

estantes que se encostam à cama

O caixilho, em madeira, corria pelo lado 

interior do quarto através de uma calha que 

se estendia em toda a parede a nascente 

A cama volta à posição inicial, entre duas 

paredes, alinhada pela janela, o que permitia 

um maior espaço livre de circulação

A porta estava quase sempre aberta, uma 

vez que havia uma antecâmera que definia 

um pequeno espaço privado anterior ao 

quarto 

Na parede penduravam-se desenhos, 

estudos e fotografias

última distribuição 

3m
3,95m

2,30m

USO: ambos os usos projectado e experimentando eram o 

de quarto individual.

LIMITES: o quarto é definido por um rectângulo de 3x4m, 

de 2,30m de pé direito (o que podemos chamar de dimensões 

“standard” para um quarto num projecto de habitação 

colectiva). A porta e a janela alinhavam-se na diagonal  das 

duas paredes opostas. 

RELAÇÃO COM A CASA: a divisão entre a zona de noite  

(*3B) e de dia(*3C) era bastante clara, sendo a única excepção 

o quarto mais pequeno (antigo quarto da “empregada”) que 

se acedia pela cozinha. A existência de uma parede a dividir 

os dois corredores de distribuição tornava o quarto um 

espaço independente e resguardado do restante programa. 

RELAÇÃO COM O MUNDO: da janela, orientada a 

nascente, via-se o Colégio Alemão. O terreno separava-se 

por uma linha de árvores bem marcada, que pintavam um 

pano de fundo muito tranquilo e acolhedor. O caixilho 

original, de uma folha em madeira maciça, corria por uma 

calha interior e permitia a abertura total do vão, fazendo o 

acesso a um pequeno varandim.

APROPRIAÇÃO: o apartamento foi alugado sem 

qualquer mobília; apenas a cozinha e os wcs se encontravam 

equipados. Assim, compra-se uma cama, um armário, duas 

estantes, uma cadeira e um estirador, que foram ocupando 

diversas posições ao longo do tempo. As várias distribuições 

dividiam-se sempre em três espaços: um de trabalho, uma 

zona de vestir e outra de dormir. Após várias tentativas, a 

última distribuição assemelha-se à primeira, encostando-se 

de novo a cama à parede da entrada, virada para a janela, 

onde se fixam a mesa e as estantes (zona de maior luz), e 

o armário. Verifica-se bastante flexibilidade de apropriação 

neste quarto. 
desenho 3E

desenho 3C desenho 3D

desenho 3B

desenho 3A



Autor: arquitecto Francisco Pereira da Costa 

Ano: 1962

O quarto número três localiza-se no Porto, na Rua Guerra Junqueiro, e foi 

ocupado durante dois anos. Encontra-se no apartamento do segundo andar, 

num edifício plurifamiliar, desenquadrado na tipologia da rua. Abre-se 

o portão, chega-se à porta de entrada, marcada por uma pala, e sobem-se 

dois pisos.  Entra-se em casa e vê-se um plano em madeira, que nos leva 

à esquerda, para a sala, e, à direita, para os três quartos principais. 

Para chegar ao quarto, tem ainda de se contornar uma parede, que desenha 

uma pequena antecâmara e separa as zonas de dia e noite. 

O quarto, virado a nascente, vive do contraste da única janela, alinhada 

na diagonal da parede oposta à porta, com as madeiras escuras do chão. 

O caixilho, também em madeira escura, de uma só folha, corre para trás 

do armário, e liberta um vão inteiro. Da janela via-se uma árvore alta 

e ouvia-se o toque constante da campainha do Colégio Alemão. A mobília, 

comprada para este espaço, nunca foi fixa; ocupou várias posições ao longo 

do tempo. 
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OCUPAÇÃO IV
O QUARTO DA ROTUNDA



2ª distribuição 

1ª ocupação 

base/chegada

planta de localização 

do quarto ocupado| 

1.200

1. quarto

2. corredor

3. wc

4. cozinha

5. sala estar+jantar

6. entrada apartam.

7. varanda 

1

5

1

3

1 1

2

4

2

3

2

6

7

esquema axonométrico 

do edifício + localização 

do fogo

77



A porta original liga o quarto ao corredor de 

distribuição dos restantes quartos

O armário encosta-se ao painel divisório, 

fixando duas das folhas de abrir; usa-se 

apenas a 3ª folha como acesso à sala

A sul, o quarto fecha-se através de um painel 

de quatro folhas de abrir, que o separam da 

zona da sala

O estirador volta também a encostar-se à 

janela, definindo um espaço de trabalho

Apesar de estar orientada a norte, a janela permitia uma vista 

exímia sobre o jardim da rotunda da Boavista

As duas estantes e a poltrona encontram-

se junto à janela, permitindo uma zona de 

leitura

A cama fixa-se paralelamente à janela, 

dividindo o quarto em duas zonas principais, 

uma de dormir e outra de trabalho

última distribuição 

2,74m
5,30m

2,60m

USO: o uso projectado originalmente era o de quarto. No 

entanto, sabe-se que a ocupação anterior tinha transformado 

o apartamento num estúdio de yoga, através de uma obra  

interior onde se demoliu a parede que dividia a sala  do 

quarto, colocando-se uma porta de abrir de quatro folhas.  O 

uso experimentado era agora, de novo, o de quarto.

LIMITES: o quarto tinha uma proporção maior do que o 

habitual, sendo que a área rondava os 15m2. A existência 

de duas portas tornava o acesso ao quarto bastante flexível, 

sendo que tanto se podia entrar pelo corredor de distribuição 

da zona de noite como pela sala. No entanto, a posição das 

duas portas e da janela em três das paredes libertava apenas 

uma como plano sem qualquer “obstrução”.

RELAÇÃO COM A CASA: o quarto ocupava uma posição 

de charneira entre a zona de noite (4B) e a zona de dia (4C), 

sendo que era possível aceder a ambas a partir do seu interior. 

Apesar de aparentemente carecer de privacidade em relação 

ao resto da casa, a permeabilidade destes acessos era uma das 

melhores qualidades do quarto.

RELAÇÃO COM O MUNDO: ainda que o quarto se 

situasse num primeiro andar, tinha uma vista exímia sobre a 

rotunda da Boavista. 

APROPRIAÇÃO: a mobília do quarto em Guerra 

Junqueiro foi levada para o quarto da rotunda, sendo que 

também foi ocupando várias posições inicialmente. No 

entanto, acaba por se fixar uma das distribuições, onde, tal 

como nos últimos casos, se colocam as estantes e estirador 

junto à janela, definindo uma zona de trabalho, separadas 

da zona de dormir e vestir. O armário acaba por se fixar 

junto à porta de fole, para permitir um maior “isolamento” 

do quarto em relação à sala. 

desenho 4A

desenho 4B

desenho 4C desenho 4D

desenho 4E



Autor: arquitecto Benjamin do Carmo Azevedo

Ano: 1958

É na rotunda da Boavista que se situa este quarto, no primeiro piso de 

um edifício de habitação colectiva e comércio no rés-do-chão. Do hall de 

entrada do edifício vemos as escadas, iluminadas por um grande vão que 

rasga o tardoz. Já no primeiro piso, as paredes mudam de tom, de azul nas 

zonas de circulação para laranja na entrada dos apartamentos, anunciando 

a entrada num espaço mais privado. 

Da porta estende-se um corredor que nos leva à sala, ao fundo, e à 

direita, uma abertura anuncia a distribuição para a zona de noite. Tanto 

da sala como do corredor dos quartos é possível aceder-se ao quarto 

ocupado, o maior dos quatro da casa. A porta de acesso pela sala, que 

perfazia a totalidade da parede a sul, era feita por um conjunto de 4 

painéis móveis que se podiam abrir. Do lado oposto, existe uma grande 

janela, de parede a parede, que trazia luz de norte para o quarto, cujo 

pano de fundo eram as árvores da rotunda. O espaço tinha uma proporção 

muito mais alongada do que o habitual quarto de “3x4”, disponibilizando 

uma área maior, onde se dispuseram três zonas distintas encostadas à 

parede de meação: a de vestir, junto à parede móvel da sala, a de dormir, 

a meio, e a de estudo, ao pé da janela. Apesar da sua orientação e posição 

relativamente à rotunda, o quarto era muito luminoso e tranquilo.
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OCUPAÇÃO V.
O QUARTO EM HOSTAFRANCS



1ª distribuição 

chegada

base

planta de localização do 

quarto ocupado| 1.200

1. quarto

2. entrada apartamento

3. corredor

4. despensa

5. wc

6. cozinha

7. sala estar+jantar

8. varanda

1 1

1

3

2

4

5 1

76 

 

8 5

esquema axonométrico 

do edifício + localização 

do fogo



Existia apenas uma única janela de 

dimensões reduzidas, cuja caixilharia em 

madeira tinha uma folha de batente. O 

quarto virava-se para um pequeno saguão

A cama individual encosta-se entre o 

armário e a parede; durante o dia servia 

também de espaço para sentar

O armário de duas portas era suficiente 

para guardar todos as roupas e objectos 

necessários a uma permanência de 6 meses

Junto à janela, acrescentou-se uma pequena 

mesa e uma cadeira provisória, para incluir 

uma zona de trabalho dentro da habitação; a 

sua posição era alterada consoante diferentes 

Aquando a necessidade de visitas, o espaço 

livre de circulação é transformado numa 

segunda cama, através da colocação de 

um colchão no chão; a porta não podia 

ser fechada para esse colchão caber na 

totalidade

última distribuição 

2,10m
2,55m

2,70m

USO: uso projectado desconhecido, enquanto que o 

experimentado era o de quarto.

LIMITES: o quarto tinha dimensões extremamente 

reduzidas, assemelhando-se quase a um espaço de arrumos. 

A janela e a porta situavam-se em paredes contíguas, o que 

limitava o uso do espaço 

RELAÇÃO COM A CASA: o apartamento distribuía-se 

em espinha, sendo que na zona mais próxima da entrada 

era a zona de noite (*5B), e à medida que se avançava no 

corredor acediam-se às zonas comuns (*5C). Também de 

dimensões reduzidas, a sala e cozinha viravam-se para uma 

varanda interior, fechada por uma caixilharia em alumínio de 

correr, por onde se acedia a um dos sanitários da casa. 

RELAÇÃO COM O MUNDO: o quarto vira-se para o 

pátio interior do edifício, situando-se a janela frente a frente 

à janela do outro quarto. Assim, era essencial a existência de 

um estore que permitia um maior nível de privacidade. 

APROPRIAÇÃO: a casa foi alugada na condição de estar 

mobilada, uma vez que iria servir para uma estadia curta em 

Barcelona (6 meses). O quarto tinha apenas uma cama, uma 

mesinha de cabeceira e um armário. Devido às suas dimensões 

diminutas, procurou-se a disposição que libertasse mais 

espaço de circulação, onde se adicionava, quando necessário, 

uma pequena mesa e um banco, na tentativa de improvisar 

desenho 5A

desenho 5B

desenho 5C desenho 5D

desenho 5E



Autor: desconhecido

Ano: desconhecido

O quarto em Hostafrancs situa-se em Barcelona, perto da Praça de Espanha, 

num edifício muito estreito, com 5 pisos, e integra-se num pequeno 

apartamento com 4 quartos. Este apartamento distribui-se em espinha, 

ao longo de um corredor sobredimensionado, que serve tanto de hall de 

entrada como de acesso a todos os programas da casa. O quarto ocupado, 

o mais pequeno de todos, vira-se para um saguão. O chão do quarto era em 

tijoleira em tons cinza, que contrastava com a pintura areada amarela 

das paredes. Contrariamente à atmosfera da cidade, o ambiente era frio 

e desconfortável. 

A mobília era composta por três peças: um armário de duas portas em 

madeira, uma cama individual com uma estrutura em metal e uma pequena 

mesa com duas gavetas. 
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OCUPAÇÃO VI.
O QUARTO DO CANDELABRO



base

1ª distribuição

planta de localização do 

quarto ocupado| 1.200

1. quarto

2. corredor

3. caixa de escadas

4. entrada apartamento

5. despensa 

6. wc

7. cozinha

8. sala estar

111

23

2

2 4

7 6 1

5

26

18

esquema axonométrico do 

edifício + localização do 

fogo



A estrutura da cama incluía dois gavetões 

que aumentavam o espaço de arrumação

A janela permitia o acesso a uma varanda exterior que 

acompanha duas das fachadas do fogo. Uma vez que se 

situava no 3º andar, o apartamento tinha uma vista exímia 

sobre a zona este da cidade

Um pequeno toucador era utilizado 

provisoriamente como espaço de trabalho

A privacidade do quarto dependia da 

abertura ou encerramento da porta, dada 

a circulação contínua à volta da caixa de 

escadas

última distribuição 

USO: ambos os usos projectado como o experimentado 

eram o de quarto.

LIMITES: o quarto, com cerca de 8m2, tinha por base um 

desenho rectangular, de estreitas proporções. Da janela era 

possível aceder a uma varanda que acompanhava o perímetro 

do gaveto.

RELAÇÃO COM A CASA: o apartamento desenvolvia-se à 

volta de um núcleo central (a caixa de escadas), à volta da qual 

se faziam as circulações. No entanto, uma vez que o espaço 

da sala foi transformado para servir de um dos quartos, a 

circulação era agora interrompida num dos pontos. Desta 

forma, a constante circulação à volta dos vários quartos, e a 

dispersão entre os programas diurnos e nocturnos na casa, 

fazem com que a sua posição não fosse mais resguardada em 

relação aos outros habitantes. 

RELAÇÃO COM O MUNDO: o quarto situava-se 

no terceiro andar de um edifício em gaveto no largo de 

Mompilher no Porto, e tinha uma vista quase panorâmica 

sobre a zona nascente da cidade. A janela, que ocupava quase 

a totalidade da parede, permitia o acesso à varanda comum 

aos vários quartos.

APROPRIAÇÃO: o apartamento, dividido em 5 quartos 

para alugar temporariamente, estava inteiramente mobilado 

e equipado. Pela condição de habitação temporária (estadia 

mais curta de todas: apenas 2 meses), a apropriação foi quase 

inexistente, sendo que não se fizeram quaisquer alterações à  

sua disposição interior. A zona de vestir, dormir e de trabalho 

organizavam-se em “linha”, encostadas à mesma parede, no 

sentido longitudinal do quarto. 

desenho 6A

desenho 6B

desenho 6C desenho 6D

desenho 6E

1,95m
4,30m

3m



Autor: desconhecido

Ano: desconhecido

De estadia mais curta - apenas 2 meses -, o quarto número seis encontra-

se no último piso do edifício do Café Candelabro, no Largo de Mompilher. 

O fogo, de quatro assoalhadas, inclui-se num edifício em gaveto, de 

meados do século XVIII. 

A escada de acesso aos vários pisos ocupa uma posição central na planta 

do apartamento, cuja distribuição se desenvolve à sua volta. Da porta 

de entrada segue um corredor que nos leva ao quarto ocupado, o mais 

estreito, que se vira a nascente, de onde se vê o largo, o telhado do 

casario em frente e, ao fundo, a silhueta do Coliseu do Porto. O chão, 

ainda em tábuas de madeira originais, era torto, inclinado, e rangia a 

cada passo. A mobília, velha e pesada, era de madeira escura, e incluía 

um armário, uma cama pequena, um toucador e uma cadeira. 
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OCUPAÇÃO VII.
O QUARTO QUE É CASA



1ª distribuição 

chegada

base

planta de localização do 

quarto ocupado| 1.200

1. zona dormir

2. zona estar+jantar

3. zona cozinhar

4. wc

5. entrada “apartamento”

6. entrada edifício

1

2

3

4

5

6

esquema axonométrico do 

edifício + localização do 

fogo



As duas janelas, viradas a sul, estavam elevadas meio piso 

do nível da rua, o que não permitia muita privacidade à 

habitação

O quarto separa-se do resto da casa através 

de uma única porta

Uma estrutura metálica com um ponto 

de água e um fogão portátil servia 

provisoriamente de balcão de cozinha

Zona de noite

O espaço de refeição também servia de 

espaço de trabalho 

Espaço de estar de apoio à zona de refeição

Espaço de leitura junto à janela 

Os degraus separam a zona de dia e de noite, 

criando duas zonas de diferentes pé direito 

Zona de vestir

3,11m

7,55m

3m

USO: uso projectado desconhecido (pode-se assumir um 

programa de sala ou quarto, sendo uma casa burguesa). No 

entanto, sabe-se que o uso prévio tinha sido o de escritório, 

como prolongamento da gráfica que existe no restante 

espaço do rés-do chão. O uso experimentado foi o de casa, 

apesar de ser apenas um “quarto”.

LIMITES: Contando com a pequena divisão a norte para 

sanitários, a área total do “quarto” era de 25m2, o que 

permitia a sua transformação num pequeno estúdio. O 

espaço do estúdio dividia-se em duas zonas, separadas por 

uma diferença de cota de cerca de 50 cm, que nos era dada 

através de 3 degraus junto da entrada.

RELAÇÃO COM A CASA: ainda que o seu uso como 

estúdio fosse uma situação provisória, procurava-se usar este 

espaço com uma certa autonomia em relação ao resto da 

casa. O quarto separava-se, assim, através de uma porta, que 

se fechava à noite e durante o fim-de-semana, que permitia 

um acesso independente a partir da porta da rua. 

RELAÇÃO COM O MUNDO: o quarto virava-se para 

a rua Oliveira Monteiro, onde havia um fluxo constante de 

circulação de automóveis, autocarros e pessoas. Assim, pela 

sua proximidade com a cota da rua, o quarto que era casa não 

possuía o nível desejado de privacidade, seja relativamente ao 

resto do edifício ou ao exterior. 

APROPRIAÇÃO: o quarto foi alugado na condição de 

ser transformado numa “casa”, sendo que foi adicionado 

uma pequena zona de refeições com alguns equipamentos, 

uma mesa, cujo uso ia saltando entre mesa de refeições 

e secretária, um pequeno sofá e um espaço de leitura, 

à cota baixa, enquanto que a zona de dormir se situava 

junto às janelas, na cota mais alta do quarto, separando-se 

visualmente  dos restantes espaços através de duas estantes. 

Aqui acrescentava-se ainda uma zona de vestir.

desenho 7A

desenho 7B

desenho 7C desenho 7D

desenho 7E

última distribuição 



Autor: desconhecido

Ano: desconhecido

Este quarto situa-se na Rua Oliveira Monteiro, numa casa burguesa 

recuperada, transformada num edifício multifuncional. Entra-se pela 

porta azul, aberta das 9h às 19h e sobe-se meio piso, onde se vê, à 

direita, a entrada do quarto. Ao fundo, vê-se uma porta de vidro que 

indica o espaço da gráfica, onde trabalha o senhor Alberto, que também 

vive na casa de cima. À noite, as portas fecham e o corredor da entrada 

deixa de ser um prolongamento da rua e passa a ser privado, fazendo 

apenas o acesso às habitações. 

Da porta vê-se um estúdio, um T0, um quarto que que é casa, que alberga 

todas as funções domésticas: cozinhar, comer, dormir, estudar,... Ao 

centro, está uma bancada de cozinha, um frigorífico, duas prateleiras, 

um armário, uma mesa com quatro cadeiras, e um pequeno sofá. À direita, 

sobem-se três degraus e chega-se à zona de dormir, onde se encontra uma 

cama, duas estantes, um armário e uma poltrona, junto às duas janelas da 

fachada. À esquerda, a porta para a única divisão encerrada do “quarto”: 

a casa-de-banho, sobredimensionada.  

As duas janelas, viradas a sul, enchiam o quarto de luz durante todo o 

dia, proporcionando uma atmosfera confortável e acolhedora. A dimensão 

reduzida (cerca de 30m2) também contribuía para esta atmosfera mas, por 

outro lado, não preenchia os requisitos da casa habitual. Não só pela 

falta de espaços para as diferentes funções mas também pela relação 

ambígua com os outros programas do edifício: a privacidade, em particular 

durante o dia, era muito reduzida pela actividade do corredor. Mesmo 

sendo um espaço protegido por quatro paredes, continuava a não ser um 

espaço privado. 
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OCUPAÇÃO VIII.
O QUARTO EM MIGUEL BOMBARDA



planta de localização do 

quarto ocupado| 1.200

1. quarto ocupado

2. wc

3. hall

4. despensa

5. sala de estar+jantar

6. atelier/escritório

7. cozinha

8. varanda

2ª distribuição 

1ª distribuição

base/chegada

11

2

4

5

6

7

3

8

esquema axonométrico do 

edifício + localização do 

fogo



a estufa, que no quarto anterior acomodava 

as várias plantas junto à janela, serve 

agora como arrumação para as várias 

folhas, trabalhos, rolos e papéis que se vão 

acumulando

aqui, guardam-se as malas e mochilas 

de duas pessoas (de viagem, da escola, 

das compras), que se escondem atrás do 

armário

a parte de cima do armário é o sítio ideal 

para arrumar maquetes de maior dimensão, 

tendas, saco-cama, malas (...)

o armário é demasiado pequeno para 

guardar todos os pertences de duas 

pessoas; os sapatos ficam, então, numa 

caixa rectangular comprida, que se fecha 

e se guarda debaixo da cama

acrescenta-se uma mesa de apoio à cama

a cama, de corpo e meio, ocupa grande 

parte da área do quarto. assim, encosta-

se à parede para libertar algum  espaço 

de circulação

o armário guarda todos os pertences 

principais dos dois habitantes (vestuário, 

alguns sapatos, toalhas, lençóis, tapetes,...) 

as duas estantes arrumam livros, caixas, cadernos, materiais 

de maquetes, produtos de higiene, medicamentos; é o lugar 

onde se acumulam todos os objectos provisórios

na profundidade do parapeito dispõem-se as várias 

plantas, que se alimentam da orientação a sul do quarto

os caixilhos, em alumínio, de duas 

folhas de correr, estão maioritariamente 

abertos, ventilando o quarto

o cacto de maior dimensão “senta-se” 

num estreito banco azul, junto à janela

a porta serve de cabide para toalhas e 

casacos

última distribuição 

2,79m
3,48m

2,5m

USO: quarto, tanto o uso projectado como o experimentado.

LIMITES: as dimensões do quarto eram relativamente 

reduzidas para ser habitado por duas pessoas. Havia uma 

série de condicionantes espaciais que ditavam a colocação da 

mobília, desde a parede diagonal da fachada principal, que 

era ladeada de dois pilares, o que impedia encostar a cama 

ou o armário a qualquer um destes cantos. O apartamento 

encontrava-se num estado de conservação mais descuidado, 

sendo que havia uma série de problemas de humidade, de 

pintura, e de isolamento entre as várias divisões.

APROPRIAÇÃO: a mobília volta, mais uma vez, da casa 

anterior, e ocupou duas distribuições distintas ao longo dos 

últimos seis meses. A última distribuição fixou-se durante 

mais tempo por libertar mais espaço de circulação, que se 

tornava essencial à coexistência de dois habitantes no mesmo 

quarto. Assim, a cama encostava-se à parede da entrada e 

olhava a janela, a sul, onde se dispunham as estantes com os 

vários objectos do casal. 

RELAÇÃO COM A CASA: acedia-se aos dois quartos 

através do hall de entrada, que servia de charneira (*8D) para 

as várias divisões da casa. Sendo a casa partilhada por quatro 

pessoas e um animal de estimação em constante interacção,  

o grau de privacidade era muito reduzido.

RELAÇÃO COM O MUNDO: o quarto abre-se, a sul, 

para a zona pedonal da rua Miguel Bombarda, dois pisos a 

cima dos cafés do rés-do-chão. Sendo uma rua muito central, 

a circulação de pessoas era muito frequente, tanto de dia 

como de noite, desde concertos e instalações de artistas de 

rua a grupos de turistas que exploram a cidade, o que não 

trazia ao quarto um ambiente muito tranquilo.

desenho 8A

desenho 8B

desenho 8C desenho 8D

desenho 8E



Autor: desconhecido

Ano: desconhecido

O quarto ocupado integra um apartamento T3, num edifício de fachada 

regular na zona pedonal da Rua Miguel Bombarda.Da porta do edifício, 

entre as esplanadas dos dois cafés do piso térreo, vê-se a caixa de 

escadas, com um lambril de azulejos pintados. Sobem-se os vários lances, 

de pé direito reduzido, e chega-se a um patamar comum que faz o acesso 

a dois apartamentos.

A casa recebe-nos com um grande hall, de dimensão semelhante às várias 

divisões, que parecem todas ter a mesma área. À esquerda, avistam-se 

os dois quartos principais, virados a sul para a rua, aproximadamente 

simétricos. O da esquerda é o quarto ocupado, que parece mais resguardado 

por uma pequena reentrância provocada pela caixa de escadas. A mobília 

regressa do “quarto da rotunda”: o armário, na parede da entrada, a cama, 

no sentido paralelo à fachada, e duas estantes, na parede oposta. A única 

parede liberta é a da janela, onde estão dois estores semi-opacos que 

permitem alguma privacidade em relação ao edifício em frente.
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SÍNTESE
OCUPAÇÕES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII



Ocupação I. o quarto de fim-de-semana

3,14m
4,45m

3,25m

uso projectado: quarto vs. uso experimentado: quarto

Ocupação II. O quarto chanfrado

3,06m
3,97m

2,80m

uso projectado: sala vs. uso experimentado: quarto

Ocupação III. O quarto em Guerra Junqueiro

3m
3,95m

2,30m

uso projectado: quarto vs. uso experimentado: quarto

Ocupação IV. O quarto da rotunda

2,74m
5,30m

2,60m

uso projectado: quarto vs. Uso experimentado: quarto

1ª distribuição 2ª distribuição 1ª distribuição 2ª distribuição 1ª distribuição 2ª distribuição 3ª distribuição 1ª distribuição 2ª distribuição 3ª distribuição

limites limites limites limites

LIMITES

quarto vs. individual/ quarto vs. colectivo/ quarto vs. circulações quarto vs. individual/ quarto vs. colectivo/ quarto vs. circulações quarto vs. individual/ quarto vs. colectivo/ quarto vs. circulações quarto vs. individual/ quarto vs. colectivo/ quarto vs. circulações



Ocupação IV. O quarto da rotunda

uso projectado: quarto vs. Uso experimentado: quarto

Ocupação V. O quarto em Hostafrancs

2,10m
2,55m

2,70m

uso projectado: quarto vs. uso experimentado: quarto

Ocupação VI. O quarto do Candelabro

1,95m
4,30m

3m

uso projectado: quarto vs. uso experimentado: quarto

Ocupação VII. O quarto que é casa

3,11m

7,55m

3m

uso projectado: sala vs. uso experimentado: quarto/casa

Ocupação VIII. O quarto em Miguel Bombarda

2,79m
3,48m

2,5m

uso projectado: quarto vs. uso experimentado: quarto

2ª distribuição1ª distribuição 2ª distribuição 3ª distribuição 1ª distribuição 1ª distribuição 2ª distribuição 3ª distribuição 4ª distribuição 1ª distribuição 2ª distribuição

limites limites limites limites

quarto vs. individual/ quarto vs. colectivo/ quarto vs. circulações quarto vs. individual/ quarto vs. colectivo/ quarto vs. circulações quarto vs. individual/ quarto vs. colectivo/ quarto vs. circulações quarto vs. individual/ quarto vs. colectivo/ quarto vs. circulações



III



INTERSECÇÃO



#36.Todos os quartos partem de um “contentor” (base) que, apesar de 

ter diferentes proporções, ou até, por vezes, sofrer algum processo 

de subtracção (no caso do quarto chanfrado, onde se corta um dos seus 

cantos; ou no caso do “quarto de fim-de-semana”, onde o armário embutido 

retira um espaço junto à entrada) ou adição (no “quarto que é casa”, 

a casa-de-banho dentro do contentor acrescenta uma segunda caixa à 

original) à sua forma inicial, é sempre o ponto de partida do espaço dos 

quartos estudados. 

Não é possível estudar o pé-direito como característica de influência 

para a apropriação, uma vez que, nestes casos de estudo em particular, 

a sua variação nunca é suficiente para permitir uma análise frutífera.

(x)

1,95m<3,14m

(y)

2,55m<7,55mm

(z)

2,30m<3,25mm

CONTENTOR
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#37.Salienta-se a importância da existência de (no mínimo) uma janela 

e uma porta em todos os quartos, e das suas posições relativas. Estes 

elementos ou dispositivos espaciais integram o contentor e determinam 

a forma como nos posicionamos no espaço. É possível concluir que, nos 

casos em que o uso projectado é o mesmo que o experimentado (contentores 

I,III, VI e VIII), a porta e a janela se encontram em paredes opostas, 

normalmente as de menor largura do quarto. Por outro lado, nos contentores  

II, IV, V e VII existem algumas variações; no segundo e no quarto caso 

existem duas portas de acesso ao quarto, enquanto que no quinto e no 

sétimo a porta e a janela se situam em paredes adjacentes. Estes quatro 

casos coincidem com diferentes usos projectados e experimentados.

CONTENTOR IV

- Uso projectado: quarto

- Uso experimentado 

anteriormente (por outro 

ocupante): sala de yoga

- experimentado: quarto

PORTA VS. JANELA

- 1 porta na parede adjacente 

à janela que liga ao corredor 

de distribuição dos quartos.

- 1 porta de fole que permite 

uma ligação à sala

CONTENTOR VII

- Uso  projectado: 

desconhecido

- Uso experimentado 

anteriormente (por outro 

ocupante): escritório

- Uso experimentado: quarto

PORTA VS. JANELA

- 1 porta na parede adjacente 

às janelas que se abre para o 

corredor de entrada da casa.

- 2 janelas na fachada 

principal

CONTENTOR V

- Uso projectado: 

desconhecido

- Uso experimentado: quarto

PORTA VS. JANELA

- 1 porta na parede adjacente 

à janela, que permite o acesso 

ao corredor de distribuição 

da casa.

- 1 janela que se vira para um 

saguão

CONTENTOR II

- Uso projectado: sala de 

refeições

- Uso experimentado: quarto

PORTA VS. JANELA

- 2 portas em paredes 

adjacentes (a porta situada 

na parede adjacente à janela 

permite um acesso à cozinha)

- 1 janela que liga a uma 

pequena varanda

CONTENTORES I, III, VI, E VIII

- Uso projectado e experimentado: quarto

PORTA VS. JANELA

- 1 janela e 1 porta situadas em paredes opostas, na menor dimensão do quarto.
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CONTENTOR I

Existe um espaço de transição 

entre zona de noite e de dia

CONTENTOR II

Não existe espaço de transição 

entre zona de noite e de dia; o 

quarto dá directamente a zona 

comum. Por outro lado, existe 

um momento de transição 

com o exterior, através de uma 

varanda.

CONTENTOR III

Existe um espaço de transição 

entre as zonas privadas e as 

zonas comuns da casa. A partir 

do quarto acede-se a um espaço 

de circulação privado.

Há ainda um pequeno 

varandim, onde é possível 

aceder através da abertura total 

do caixilho, que corre pela face 

interior do quarto

CONTENTOR IV

Não existe espaço de transição 

entre zona de noite e de dia; o 

abre-se para a sala. Também 

não existe nenhum dispositivo 

que permita a transição para o 

exterior

espaço colectivo

espaço individual

espaço de transição individual/

colectivo

espaço de transição privado/

público

espaço público

ÂMBITO PRIVADO ÂMBITO PÚBLICO

alçado principal

alçado tardoz

alçado principal

alçado tardoz
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#38.Relação com a casa vs. relação com o mundo. Espaços de transição.

Conclui-se que não existe, frequentemente, um espaço de transição entre 

as zonas de dia e de noite. Na maior parte dos casos isto acontece porque 

o seu uso experimentado não é o mesmo que o uso projectado, sendo que o 

quarto ocupa agora um espaço anteriormente designado a um programa comum 

da casa. Por outro lado, só se registam três momentos de prolongamento do 

quarto para o exterior (através de pequenas varandas), respectivamente 

na ocupação II, IV e VI. 

CONTENTOR V

O corte respectivo não ilustra 

a relação com a casa através da 

porta, uma vez que atravessa a 

zona de noite. Na sua tentativa 

de relação com o exterior, o 

quarto vira-se para dentro de 

casa

CONTENTOR VI

Não existe espaço de transição 

entre zona de noite e de dia; 

o quarto abre-se para uma 

circulação comum. Por outro 

lado, existe um momento 

de transição com o exterior, 

através de uma varanda que 

circunda o edifício 

CONTENTOR VII

Fora do quarto já é fora de 

casa, uma vez que nos liga a um 

corredor exterior durante o dia. 

CONTENTOR VIII

Não existe espaço de transição 

entre zona de noite e de dia; o 

quarto abre-se para o hall de 

distribuição.

alçado interior

alçado principal

alçado principal

alçado principal
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CONTENTOR IICONTENTOR I CONTENTOR III CONTENTOR IV

CONTEÚDO IICONTEÚDO I CONTEÚDO III CONTEÚDO IV

OCUPAÇÃO IIOCUPAÇÃO I OCUPAÇÃO III OCUPAÇÃO IV

#39.Os quartos pressupõem uma estrutura e dispositivos-base (contentor 

- porta - janela), onde se vão adicionando diversos conteúdos (cama 

- armário - mesa), que distinguem diferentes zonas dentro do quarto 

(dormir - vestir - estar - trabalhar).

 133 |  



CONTENTOR VI CONTENTOR VIIICONTENTOR VIICONTENTOR V

CONTEÚDO VI CONTEÚDO VIIICONTEÚDO VIICONTEÚDO V

OCUPAÇÃO VI OCUPAÇÃO VIIIOCUPAÇÃO VIIOCUPAÇÃO V

As proporções do contentor influenciam a apropriação de forma inesperada: 

menor área não significa necessariamente menor flexibilidade de apropriação, 

e vice-versa. Servindo-nos do exemplo do “quarto em Hostafrancs”, ainda 

que seja o de menores dimensões, este permitiu a alteração da disposição 

do mobiliário para conseguir um melhor aproveitamento do espaço de 

circulação, acrescentando-se ainda uma pequena área de trabalho. 
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OCUPAÇÃO IIOCUPAÇÃO I OCUPAÇÃO III OCUPAÇÃO IV

porta

trabalhar

janela

vestir

dormir

<
<

<
<

porta

vestir

dormir

trabalhar

janela

<
<

<
<

porta

trabalhar

vestir

dormir

janela

<
<

<
<

porta

dormir

vestir

trabalhar

janela

<
<

<
<

porta

dormir

vestir

trabalhar

janela

<
<

<
<

porta

dormir

vestir

trabalhar

janela

<
<

<
<

porta

vestir

dormir

trabalhar

janela

<
<

<
<

porta

vestir

trabalhar

dormir

janela

<
<

<
<

Distribuição das três zonas principais de acordo com a sua distância ou proximidade relativamente 

à porta e à janela. Utilizaram-se as últimas variações de cada um dos quartos.

    I         II              III     IV            V      VI  VII           VIII
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OCUPAÇÃO V OCUPAÇÃO VI OCUPAÇÃO VIIIOCUPAÇÃO VII

#40.Posição relativa das três zonas principais (dormir, vestir, 

trabalhar) em relação à porta e à janela. Existe um padrão que relaciona 

a distribuição destas zonas de acordo com a sua distância ou proximidade 

relativamente à porta e à janela. A organização mais frequente (desde 

a porta até à janela) é “dormir > vestir > trabalhar”. Em cinco dos 

oito quartos ocupados (oc. II, III, IV, VI E VIII), a zona de trabalho 

desenvolve-se junto à janela (lugar mais luminoso, tendo em conta a 

exposição solar), sendo que junto à porta não existe um padrão tão claro, 

alternando-se entre a zona de dormir e de vestir. As zonas de dormir mais 

frequentes são junto à porta e no centro do quarto, sendo que em apenas 

dois casos se dorme junto à janela (oc. I e VII). 
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OCUPAÇÃO I

Orientação solar: nascente

OCUPAÇÃO III

Orientação solar: nascente

OCUPAÇÃO II

Orientação solar: norte

OCUPAÇÃO IV

Orientação solar: norte

#41.Luz natural vs. luz artificial; variação dos pontos de luz em cada 

“cenário” de apropriação. A orientação solar de cada quarto influenciou, 

sem dúvida alguma, a apropriação da autora. Norte e nascente foram as 

orientações mais frequentes, sendo que nenhum dos contentor se orienta a 

poente. Nos dois quartos orientados a sul (VII e VIII) existe uma menor 

utilização do espaço junto à janela (devido ao desconforto provocado 

pelo excesso de luminosidade) sendo que em ambos os casos se utiliza  um 

estore como forma de controlar a luz.
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OCUPAÇÃO VI

Orientação solar: nascente

OCUPAÇÃO V

Orientação solar: norte

OCUPAÇÃO VII

Orientação solar: sul

OCUPAÇÃO VIII

Orientação solar: sul

A luz artificial divide-se entre pré-existente (pontos de luz fixos de 

parede e de tecto) e pós-integrada (pontos de luz móveis acrescentados ou 

acumulados durante a ocupação, que muitas vezes mudam de sítio consoante 

as exigências do quotidiano). Em alguns casos alteram-se apenas os 

pontos de luz (mantendo-se a posição do mobiliário), constatando-se da 

mesma forma uma alteração do espaço. 

 137 |  



 
MÉTODO

 
CONTEXTO

INTERSECÇÃO

 
PRETEXTO

INVESTIGAÇÃO

#42.Esquema que ilustra o desenvolvimento da Dissertação.



 139 |  A intersecção é feita a partir dos parâmetros definidos pelo processo 

metodológico da investigação (uso, limites, relação com a casa, relação com o 

mundo e apropriação). É através deste método definido a priori que se torna 

possível uma dissecação e comparação analítica dos vários “quartos ocupados”, 

bem como uma analogia a alguns dos exemplos de outros autores referidos no 

contexto.

Faz-se uma síntese ilustrada nas últimas páginas, que nos vai guiando ao longo 

dos vários parâmetros, onde se sugerem algumas conclusões relativamente 

à importância de cada um deles. Sobre os limites e o uso dos contentores 

(esquemas #36 e #37), aponta-se uma relação directa entre a alteração do uso 

projectado e a delimitação dos vãos dos quartos, sendo que quando o uso 

projectado se mantêm na ocupação, a posição da janela e da porta é sempre em 

paredes opostas, especificamente as paredes de menor dimensão do contentor. 

No esquema #38, sob a forma de corte longitudinal, ilutram-se tanto a relação 

com a casa, com o âmbito privado, como a relação com o mundo - o âmbito 

público, assinalando-se os espaços de transição entre o quarto e o “dentro de 

casa”, e o quarto e o “fora”, o exterior. É interessante o facto de que os casos 

que contam com espaços de transição entre as zonas individuais e colectivas 

da casa coincidem com os que não alteraram o uso projectado ao longo da 

ocupação, sendo estes os contentores com maior autonomia relativamente 

à casa. Por outro lado, dois dos três casos que apresentam dispositivos de 

transição para o exterior situam-se no alçado tardoz, onde se espera um espaço 

de maior tranquilidade e interioridade. Nos esquemas #39 e #40, instiga-se a 

questão da apropriação, comparando-se as diversas distribuições do conteúdo, 

procurando perceber quais são os casos de maior flexibilidade e os padrões na 

distribuição das diferentes zonas do quarto. O mais claro é a proximidade da 

zona de trabalho da janela, pela necessidade de luz natural deste programa, o 

que nos leva ao último esquema (#40), onde se comparam a orientação solar 

e os pontos de luz dentro cada contentor, ao longo das várias distribuições. 

Torna-se evidente a forma como a luz, tanto natural como artificial, é passível 

de ser controlada e, por sua vez, modifica o espaço e a forma como o 

ocupamos.

Apesar dos vários padrões encontrados relativamente a algumas das 

características do espaço dos quartos, muitas das variações na sua apropriação 

têm que ver com o aparecimento de novas circunstâncias e com a permanência 



#43. Divide-se o desenho original “variações sobre a mesma planta” do 

Atelier da Bouça (*ver pág. 62, imagem #27) em três das suas variações, 

que ilustram o estado do “antes e depois” das transformações na casa.

ANTES DEPOIS

Variação I

Variação II

Variação III

ANTES DEPOIS

ANTES DEPOIS



 141 |  da autora em cada um deles. O “acaso”, aquilo que não se consegue 

prever durante o projecto, surge sob a forma de uma nova necessidade ou 

circunstância, servindo de impulso ou motivo para estas transformações. 

Tanto em alguns dos quartos ocupados pela autora, como na ocupação do 

apartamento no Bairro da Bouça por Filipa Guerreiro e Tiago Correia, houve 

a necessidade de transformar e alterar o uso projectado para responder a novos 

problemas. Para dar resposta à inexistência de um grande espaço de trabalho 

(*ver “variação I, antes e depois”), os autores passam à demolição da parede 

divisória dos anteriores escritórios no piso 1, o que permite o estabelecimento 

de um espaço único de trabalho. Mais tarde, quando o espaço de trabalho passa 

a ser conformado fora da casa, o mesmo espaço volta a ser transformado, agora 

num quarto que alberga também uma zona de trabalho, dormir e de estar (*ver 

variação II, antes e depois). A apropriação deste espaço (por Filipa Guerreiro 

e Tiago Correia) ilustra variações que vão surgindo ao longo do tempo, desde 

alterações subtis do espaço de refeição, que vai saltando entre posições mais 

ou menos próximas da cozinha, até à demolição de uma parede divisória de 

dois quartos para a sua posterior transformação num atelier de arquitectura e, 

depois, num quarto único; estas variações comprovam a flexibilidade do  espaço 

projectado.

Também a “revolução”, narrada por Slawomir Mrozek no capítulo anterior, 

nos mostra as transformações que um quarto pode sofrer quando se mudam 

apenas a disposição de três móveis entre si – cama, armário e mesa. Quando 

os trocamos de lugar, alteramos a forma como nos movimentamos no quarto, 

de como interagimos com estes objectos; mudamos a nossa forma de habitar. 

Este fenómeno acontece tanto ao nível do quarto (quartos ocupados e exemplo 

ilustrado por Slawomir Mrozek) como ao nível da casa (exemplo Filipa 

Guerreiro e Tiago Correia do Bairro da Bouça), como no caso do “quarto que 

é casa” ou nas cápsulas de Nakagin. 

Neste caso, tal como no quarto em Hostafrancs, as dimensões reduzidas 

do espaço não impedem a sua ocupação e  transformação da forma mais 

apropriada ao quotidiano; mesmo perante uma imposição máxima do uso do 

espaço da cápsula, os habitantes das conseguiram alterar o espaço de diversas 

formas, demonstrando a flexibilidade deste “quarto” que era casa. Também 

Gio Ponti propunha a flexibilidade dos apartamentos na Via Dezza a partir 

da escolha dos materiais e cores da fachada pelos habitantes, no exterior, bem 



#44. “Verb List“ (1967–68), Richard Serra, in MoMA.

“We always talk to our clients about verbs instead of nouns. (...) Nouns 

are quite flat things that you associate with things like ‘bedroom,’ 

‘kitchen,’ ‘bathroom’. What we try to focus on is the actions that 

actually take place in these spaces, what people actually do there (...) 

dreaming, and sleeping, gathering around tables and cooking. I think 

architecture needs function first and then beauty. (...) We are living in 

the information age, right? So I think what’s important is to cut out 

that white noise sometimes, and to focus on what’s the truth and the 

authentic idea. Sometimes I walk into spaces that were designed thousands 

or hundreds of years ago and I just get a bit of a moment. That’s the 

dream.” ASTRIDGE, Simon. in entrevista para a revista Freunden von 

Freunden, 27 de Julho de 2016. 



 143 |  como a reutilização das várias divisões através de paredes móveis, no interior.

Joseph Brodksy em “A Room and a Half ” também ilustra claramente o 

fenómeno da apropriação, não só através da descrição das “kommunalkas” 

(que por si só já são a transformação de um antigo edifício unifamiliar num 

conjunto de “apartamentos comunitários”), mas também a partir da “divisão” 

que o autor consegue no quarto onde vive com os seus pais, de forma a criar 

um espaço de intimidade seu (a metade do “quarto e meio”), reflectindo a sua 

individualmente dentro do espaço comunitário. 

Anton Rodriguez, cujo objectivo era ilustrar a diversidade dos ocupantes 

do Barbican Estate, mostra-nos, mais uma vez, que, apesar dos residentes 

habitarem espaços semelhantes, desenhados pelos mesmos arquitectos, dentro 

do mesmo contexto, as ocupações são tão distintas que nos indicam que 

Chamberlin, Powell & Bon conseguiram transpor a flexibilidade pretendida no 

projecto de arquitectura para a realidade.

Todos estes casos são exemplo do fenómeno da apropriação na arquitectura, 

contada de três formas distintas: pelo mesmo habitante que se apropria de 

espaços distintos (ocupações I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII); pelo mesmo 

habitante, que se apropria do mesmo espaço (apropriação do Atelier da Bouça 

no Bairro da Bouça, o “quarto e meio” de Joseph Brodsky e a ficção de 

Slawomir Mrozek); e, por fim, por habitantes distintos que se apropriam de 

espaços semelhantes (o caso dos residentes do Barbican, as cápsulas de Nakagin 

de Kisho Kurokawa, o edifício de Gio Ponti na Via Dezza). 

Ainda que todos estes casos sejam fruto de projectos de habitação plurifamiliar 

ou colectiva, o que altera, à partida, a forma de projectar a casa, é possível 

identificar alguns padrões nas formas de apropriação do objecto quarto (e casa) 

em diferentes contextos geográficos, sociais, temporais e tipológicos. Todos 

estes “quartos”, apesar de existirem em diferentes circunstâncias, ilustram 

relatos de apropriação distintos que reflectem a identidade única dos seus 

habitantes. Assim, é evidente a relação intrínseca da arquitectura doméstica e 

dos fenómenos inerentes às formas de habitar (da apropriação, à mudança,  à 

transformação, à flexibilidade, ao acaso). 

O arquitecto tem uma determinada experiência pessoal, que lhe oferece 



“Antes de arquitecto, o arquitecto é homem, e homem que utiliza a 

sua profissão como um instrumento em benefício dos outros homens, da 

sociedade a que pertence. Porque é homem e porque a sua acção não 

é fatalmente determinada, ele deve procurar criar aquelas formas que 

melhor serviço possam prestar quer à sociedade quer ao seu semelhante, 

e para tal a sua acção implicará, para além do drama da escolha, um 

sentido, um alvo, um desejo permanente de viver. [...] Para ele, porém, 

projectar, planear, desenhar, devem significar apenas encontrar a forma 

justa, a forma correcta, a forma que realiza com eficiência e beleza 

a síntese entre o necessário e o possível, tendo em atenção que essa 

forma vai ter uma vida, vai constituir circunstância. As formas que ele 

criará deverão resultar, antes, de um equilíbrio sábio entre a sua visão 

pessoal e a circunstância que o envolve e para tanto deverá ele conhecê-

la intensamente, tão intensamente que conhecer e ser se confundem. [...] 

Que a par de um intenso e necessário especialismo ele coloque um profundo 

e indispensável humanismo. Que seja assim o arquitecto – homem entre os 

homens – organizador do espaço – criador de felicidade.” 

 

Fernando Távora in “Da organização do espaço”, 

Porto: FAUP Publicações, 2006. (Pág. 74-75). 



 145 |  um conjunto de vivências, memórias e preconceitos. Assim, ao projectar 

uma casa para um cliente específico, desenha e define a priori o mais ínfimo 

pormenor, determinando ao máximo a futura apropriação. No entanto, quando 

projecta uma casa para qualquer um ou para “todos” (exemplo do edifício 

de habitação colectiva), os espaços, apesar de também serem projectados a 

priori, são naturalmente mais flexíveis, dada a sua necessidade de agradar aos 

vários habitantes. Aqui, não existe um cliente específico, mas sim funções, 

necessidades, modos de viver. 

Para além de todas as condições espaciais, do programa, de orçamento, de 

vontades ou vícios, o projecto de arquitectura não se limita ao desenho de uma 

forma ou de um contentor. Este contentor, apesar de ter limites definidos e 

traçados a priori, não é uma entidade isolada; vai ser habitado. E, como vimos 

anteriormente, o acaso e a revolução, a mudança, a surpresa, a impresibilidade, 

são circunstâncias activas inerentes ao processo de habitar. Se a arquitectura for 

demasiado intrusiva ou limitadora – ainda que estude e projecte os limites do 

espaço, as posições relativas dos dispositivos da casa, a sua orientação solar, a 

colocação dos pontos de luz e do mobiliário -, não vai permitir uma verdadeira 

apropriação por parte do habitante, que precisa de uma certa flexibilidade 

ou liberdade para se introduzir no espaço, para logo o contaminar com os 

seus objectos, os seus ‘habitus’, as suas memórias, enchendo “a casa vazia” e 

transformando-a em lar. 

Ao procurarmos uma visão  sistemática das práticas de habitar e da forma 

como estas influenciam a apropriação (ou o uso) do espaço, a partir da 

observação do quarto, procurou-se essencialmente testar um método. Como 

habitantes, há coisas que fazemos de forma inconsciente; o objectivo deste 

método passa pela colocação do arquitecto na pele do habitante, fazendo com 

que estas “coisas” que ele faz inconscientemente passem a estar presentes 

na sua forma de projectar. Propõe-se, então, a utilização deste método como 

ferramenta, tanto em investigações como projectos futuros, sendo idealmente 

incluído totalmente na forma de projectar, não a partir da nossa condição de 

arquitecto, mas sim a partir da condição comum a todos - a de Homem. 
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