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O modo como se desenvolveu este workshop prende-se de algum modo com a vontade de realizar uma 
reflexão e a consequente experimentação sobre uma metodologia de produção e organização do espaço 
de habitar contemporâneo, o modo como o frequentamos, como o desejamos, mas e sobretudo, como o 
questionamos.

A divisão em quatro áreas que corresponderam a quatro tempos de trabalho. 
A observação, a organização, a representação e finalmente a construção do espaço de habitar, foi apenas 
uma síntese inicial estratégica. Um ponto de partida e de chegada, talvez redutor, mas que permitiu desen-
volver um processo metodológico que se afastava propositadamente de algum possível processo instituído, 
não desenvolvendo nem estimulando o recurso ao estudo sobre a tipologia, nem a um mero processo de 
intuição, nem à tradição mas e tão-somente a um processo de abstracção e de reflexão que torna o quotidi-
ano o secreto desejo, o motor para o pensamento e a produção do espaço de habitar “sem contexto” ou 
melhor neste próprio contexto.

O método de trabalho desenvolveu-se assim, na tentativa de provocar algum afastamento com a 
realidade específica, “contextualista” própria da disciplina, e do modo diferente que a escola ensina. Ir ao 
“subjectivo”, ao “gosto” ao injustificável, ao secreto desejo, para recolher as premissas e assim verificar se 
estas podem desenvolver novos ou velhos modos de habitar, novos ou velhos modos de projectar.

A proposta de investigação sobre o habitar centrava-se assim em dois níveis distintos: um sobre a 
definição do habitar como reflexão sobre o nosso “estar no mundo” e por isso sobre a definição do nosso 
espaço contemporâneo; outro, trabalharia sobre a forma de o produzir e de o projectar, questionando com 
modelos e ideias por vezes alheias à disciplina e aos programas ou funções que o moderno e a tradição já 
desenvolveram e que transformaram a casa nessa “maquina de habitar” funcional e estável.

Terá sido o consequente bombardear de desejos e de abstracções capazes de subverter e de apropriar 
as funções do habitar-maquina, em acções de vida neste descontinuo e imprevisível quotidiano, pouco 
cientifico, algo híbrido e pluricontextual - que legitimou alguma reflexão em torno de propostas receptáculo, 
como contentores de vivências e de afectos. Por uma ou outra via, por uma ou outra reflexão, o habitar 
contemporâneo, parece quer-se transformar em artefacto, ou gadget que não descreve um ideal de casa 
mas uma ideia de utilização e de apropriação como valor.

Sem a pretensão de uma conclusão ou de uma síntese deste processo de reflexão, de experi-
mentação e de trabalho árduo, sobre o tema, que intensamente, 24 sobre 24 horas mobilizou esta Facul-
dade de Arquitectura da Universidade do Porto, onde se intersectou o habitar com o desejo, poder-se-á 
tendencialmente perceber, o subtil e secreto desejo de um novo habitar onde a casa parece estar lá fora e 
paradoxalmente, não ter espaço interior.

No entanto arriscaria a dizer que, mais do que os resultados, ou a qualidade dos projectos realizados, 
a conquista maior terá sido seguramente, a validação do próprio processo e a capacidade de ultrapassar 
esse medo ... de desejar.

Nuno Lacerda Lopes

prefácio
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-
acontecimentosmetodologiaobjectivos

O núcleo de estudos da CIAMH insere-se na unidade de 
investigação da faculdade de arquitectura da Universidade do 
Porto e actua preferencialmente como um observatório sobre o 
fenómeno da habitação contemporânea portuguesa e os modos 
de vida emergentes.

É um projecto de caracter abrangente que procura reunir 
e seriar as diferentes expressões da vida contemporânea 
na habitação através de uma recolha de depoimentos e de 
pesquisa com vista a uma possível inte-
gração numa prática profissional mais aberta aos novos e dife-
rentes modos de entender e usufruir a habitação.

À imagem de algumas experiências existentes na Europa e 
América, não tem sido possível realizar um espaço de experi-
mentação, encontro e debate sobre os projectos e os novos 
modos de habitar que a actual sociedade portuguesa vem 
evidenciando e introduzindo lenta e discretamente.

O crescente aumento de produção de edifícios de habitação 
colectiva e individual que as ultimas décadas construíram, reve-
laram uma crescente e sistemática reprodução e desenvolvim-
ento de soluções estereotipadas para um tipo de habitar que 
sendo corrente ou não, evidenciam e promovem um pensamento 
deficitário sobre os modos de vida da sociedade portuguesa e 
sobre a qualidade dos espaços de habitação e necessidades de 
soluções, alternativas ou não, para os abrangentes modos de 
vida que hoje se exteriorizam.

Para além da recolha, tratamento e sistematização de dados 
sobre os diferentes modos de habitar contemporâneo a Norte 
de Portugal, é objectivo deste centro promover debates, cursos 
de formação, workshops, bem como a prestação de serviços de 
apoio à concepção do projecto de habitação para os diferentes 
grupos ou nichos sociais que exigem ou necessitam de adapta-
ções ou alterações ao espaço para uma melhor adequação aos 
seus modos de habitar e de viver.

Da identificação do núcleo e evolução familiar, à 
compreensão dos diferentes tipos de família emergente com 
opções sexuais distintas, aos diversos grupos e minorias étnicas 
e religiosas, crescentes, numa população onde os menos válidos 
e os mais idosos revelam um significativo índice de crescimento, 
torna pertinente um estudo e um acompanhamento sobre as 
diferentes exigências e as diferentes funções para os idênticos 
espaços e funções do habitar contemporâneo na perspe-ctiva do 
projecto e por conseguinte do arquitecto.

Procura-se verificar o processo de interacção entre o fenó-
meno do desejo e a construção da identidade do espaço livre e 
distante dos aspectos da funcionalidade e do real. Pretende-se 
promover um debate sobre a concepção dos espaços e situa-
ções para uma nova proposta de entendimento face ao lugar 
do habitar e do cosmos, com vista à conquista de um espaço 
com identidade e desejo, para a construção do espaço ideal do 
homem contemporâneo.

Neste sentido parte-se de dois grupos; um organiza uma 
ideia de espaço para a vida e para o homem contemporâneo, 
sem referencias originais, sem pecado, onde de algum modo se 
reflecte sobre o estar no mundo e sobre as necessidades que o 
homem parece sentir e querer satisfazer neste seu paraíso.

Um segundo grupo parte do real e da analise da casa 
actual, das necessidades dos seus utentes e dos espaços ideal-
izados e com esse repertório formal e funcional desenvolve um 
pensamento critico sobre os tempos e as vivências que a sua 
casa organiza e promove. Serão estas, ditaduras invisíveis que 
oprimem ou não, os gestos e os modos de perma-necer e actuar 
sobre o mundo?

Durante a realização deste workshop esteve presente uma 
mostra nos espaços  da faculdade de arquite-ctura de várias 
instalações que desenvol-veram interpretações sobre os espa-
ços do habitar informal, ocupando e subvertendo lugares ou 
procurando as suas representações. 

A “casa do outro“ foi o título desta acção que espelhou o 
objectivo da interpretação da comunicação e da espacialidade 
que o “outro“ exige na casa que não sendo sua, sempre lhe 
fornecemos.

As instalações que preencheram alguns espaços exteriores 
da faculdade foram São Casas, Cadeiras na Parede, Labirinto e 
Caixas, concebidas por Nuno Lacerda e Cubo concebida pelos 
artistas plásticos Mateo e Mateo. Saurabh Malpani concebeu a 
instalação Cigar Box e Marta Cruz organizou o espaço Living 
Room que estiveram expostas em espaços interiores. 

Diariamente realizaram-se conferências com a presença 
do Prof. Augusto Santos Silva, Prof. Nuno Portas, Dr. Carolina 
Leite, Arq. Manuel Mendes e Arq. Manuel Graça Dias. 

No final de cada dia decorreram sessões de cinema orga-
nizadas pelo grupo Kaleidoscópio, comentadas por Luís Urbano 
e António Pedro Vasconcelos. Os filmes exibidos procuraram 
abrir horizontes para outras referências do habitar captadas 
pela objectiva de grandes cineastas. Nas sessão de cinema 
incluiram-se os filmes Janela Indiscreta, O desprezo, Playtime, 
Lost Highway, One Week e A Repulsa. 

Após a conclusão dos trabalhos, realizou-se uma apresen-
tação individual de cada participante, com a crítica do arquitecto 
Manuel Graça Dias  e  uma sessão conjunta de debate com a 
presença dos vários arquitectos que acompanharam os trabal-
hos do workshop. 

Os trabalhos foram expostos na galeria junto ao Museu da 
Faculdade.

9
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Um olhar sobre os últimos 20 anos do habitar 

No artigo que publiquei  intitulado “habitar Portugal”, dei 
conta de um sentido redutor e estagnado que quer a produção 
do projecto quer a produção da construção tem vindo a revelar 
como tendência para a construção de um cânon de habitar 
onde parece não estar ninguém presente. 

A estandardizado e a vulgaridade da produção e repetição 
de uma tipologia de acessos, vulgar esquerdo-direito e a 
reprodução até à exaustão de um modelo com ligeiras vari-
antes, tem sido a caixa de pandora da reprodução sistemática 
onde se encontram os diferentes agentes da produção e do 
pensamento arquitectónico dos edifícios para habitar. 

O olhar acrítico manifesta-se como a negação de uma 
babel que se edifica num compromisso estável, sem pertur-
bações... onde as diferentes áreas aparentemente se “respei-
tam”, sem grandes convicções mas com grande sucesso de 
produção. Em Portugal estas ultimas duas décadas produzi-
ram cerca de --------novos fgs, tend s idd        i   i u 

Dad                    
O agente imobiliário, produz o marketing, define a estraté-

gia de comunicação, inventa o nome, os Parques residenciais, 
o Viver entre o verde, o condomínio privado, o condomínio 
particular? o andar modelo, a comercialização e o stand de 
vendas. Ensina os truques ao arquitecto do que se está ou não 
a vender. Paredes tortas, espaços geometricamente irregula-
res, desenhos modernos sem lareira não se vende, e é preciso 
ter atenção à cozinha, porque quem compra é a mulher do cli-
ente e esta privilegia a Cozinha e os armários, a arrumação!!!. 
Atenção aos Armários e ao quarto de banho social. Sem suite 
nem pensar, agora é só o que se vende... 

Ao arquitecto cabe o desenho de fachada, o exterior, e 
alguma discussão pelos materiais que não podem ser muito 
caros.sem a linguagem exterior

O dono do empreendimento
Os  subempreiteiros
A Câmara
O arquitecto da Câmara
O fiscal da Câmara
Os engenheiros das estruturas
Os engenheiros das ventilações e ar condicionado
Os bombeiros
Portugal
O processo das casas

O cliente sonha com uma casa
O arquitecto com uma obra de referência
O promotor com um bem que se venda
O construtor com algo que se faça facilmente, a normali-

dade sem invenção
O burocrata com o cumprimento dos planos e dos regu-

lamentos
Agora surge o marketing como força e com dados estatísti-

cos mais fundamentados” que ainda não sabemos lidar.
Portugal nestes últimos anos mudou significativa e profun-

damente. A mudança social foi rápida, acidentada e por vezes 
radical. Desde a demografia à política, desde a passagem de 
um estado autocrático a uma débil democracia, do abandono 
de um império ultramarino, a uma integração em pequenez 
numa Europa de gigantes, muito se modificou no pensamento 
e na própria identidade e personalidade de um povo  dividido 
entre tradição e modernidade entre orgulho de uma história 
nacional.

Esta alteração tem revelado uma tendência de aproxima-
ção aos padrões médios europeus e o país progressivamente 
acompanhando o percurso democrático

Os anos oitenta são os anos da pós modernidade e do 
dinheiro, dos novos yuppies e dos ricos.

Não há um trabalho sobre as relações interiores dos fogos, 
sobretudo ao nível das áreas que uma unidade de habitação 
colectiva deve ter.

De um modo geral as áreas apenas são maiores e o tra-
balho do arquitecto centra-se no exterior, na fachada, no jogo 
de volumes, ou melhor no tratamento formal de que o projecto 
das Torres das Amoreiras em Lisboa é o símbolo máximo 
desta linha de produção. Este complexo habitacional, assenta 
sobre uma base comercial que se chama Amoreiras Shopping 
Center, em Lisboa, e que marca violentamente todo o perfil da 
cidade de Lisboa.

Contudo, a produção corrente, e neste processo de trab-
alho do Arquitecto, é calma e serena, sem grandes preocupa-
ções disciplinares.

De um modo claro, o trabalho sobre a tipologia, começa 
a4 com os utentes, nascia uma convicção, programática e 
Arquitectónica capaz de interpretar sem reproduzir, capaz de 
esclarecer e corrigir!

Actuar sobre o estabelecido - propondo uma actualização 
dos modos de vida que se recuperam e se respeitam indo por 

Casa(mento)s sem desejo!
Nuno Lacerda Lopes

10
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vezes contra o estabelecido ou regulamentar.
E deste processo de trabalho, mais abrangente a muitos 

outros exemplos que se abre um campo novo de trabalho ao 
arquitecto, que se parte para um pensamento sobre a disciplina 
e sobre o projectar habitação, sem um compromisso com o 
mercado e que o mercado vai-nos recuperar! Convidando-os 
para novos empreendimentos nos anos 90.

Estes anos 80, são assim marcados pela repetição de 
esquemas do habitar. Para esquemas de família resultando 
esquemáticos edifícios que a cidade via nascer como cogume-
los e que tipificaram a distribuição Esquerdo - Direito.

Criou-se um padrão, uma casa ideal ou um sonho que os 
portugueses, nas suas cidades tinham. Um Standard T2 ou T3 
que Portugal parecia querer construir / comprar e habitar.

Afinal qual sonho de casa Portuguesa? Qual identidade 
e qual saudosismo que sempre se diz existir no imaginário 
colectivo nacional?

A forma como se entendia a habitação e se comprava / era 
um produto que não seria necessário questionar em muitos 
sectores da sociedade Portuguesa.

Contudo o desgaste, o falhanço do tratamento de uma 
banalização formal mostram, sem soluções estru-turais, uma 
diferente e nova vontade de individualizar e de tornar exclusiva 
a habitação. Sendo a casa colectiva, de arquitecto / autor, uma 
nova expressão de identidade social e status.

BEM VINDO AOS ANOS 90, era simpático e pltc  cartaz 
que se podia ler nas entrelinhas de qualquer meio de pro-
moção imobiliária com a derta de uma assinatura para s   
bjevts d quatdanu d escrtr e da casa.

Nos anos 90, foi crescente a procura de nomes e autores 
consagrados para projectar habitação colectiva para o mer-
cado e para a especulação imobiliária, oferecendo o prestígio 
do autor como uma mais valia para o mercado.

Hoje, penso que seriam apenas os nomes que eram o 
factor de escolha - Siza Vieira, Soutinho, E. S. Moura, F. 
Távora, A. Dias, foram convidados a desenhar novos núcleos 
de expansão urbanos onde a habitação cole-ctiva era o bem 
comercial mais importante. Seguramente que este choque 
com o mercado não terá sido fácil e o processo de comuni-
cação entre as partes não terá sido frutuosa. Contudo fez-se 
habitação e fez-se arquitectura, num processo onde o olhar do 
arquitecto talvez se tenha sobreposto ao desejo do utente e ao 

entendimento do promotor.
Enquanto arquitectura, estes exemplos quase sempre 

acabados em conflito revelam um pensamento, um sentido 
definitivo de enterrar o conceito de “casa portuguesa” e a 
aproximar o conceito de habitar não só esquema tipológico do 
mercado, mas com uma reflexão sobre o desenho e sobre os 
valores distintos do habitar. Valores mais internacionais que 
nacionais, mais urbano que rural, mais sólido disciplinarmente, 
mas outra vez mais distantes, onde o valor do individual e da 
unidade se sobrepõe ao valor da comunhão, alargando o 
conceito de habitar e da função como um “serviço” que o 
contemporâneo presta, sem querer descobrir novas formas de 
habitar - Estas já estão estudadas e aceites, e apenas parece 
fazer falta o trabalho profissional do arquitecto na produção de 
uma peça que se torna independente do lugar e do contexto e 
se olha para si própria cada vez mais.

O exemplo  de Souto Moura é o espelho flagrante desse 
afastamento que de não se sente na direcção da produção de 
uma arquitectura divergente entre analse e nstruments entre 
representaçã e pensament, entre pesqusa e ntencnaldade. A 
abstração e a máscara de uma conceptualização escondem 
mais do que uma consciência uma redutora elim inação da 
linguagem,u nde  menn, a metáfora, ou a semelhança ou 
analogia. 
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A casa não é um desejo
Nuno Brandão

A casa não é um desejo, antes uma necessidade 
-“quem casa quer casa”, depois poderá ser um desejo.

Desenhar bem uma casa é função do arquitecto, resolver essa 
necessidade.

Poder-se-á tornar desejável em função do seu desenho, do seu 
espaço no seu lugar, dos materiais, da forma, do seu conforto-um 
desejo de a habitar.

É importante o modo como se entra em casa e se pousa o casaco 
no bengaleiro-logo ali. 

O tamanho da sala - virada para o jardim

se chega á cozinha e se prepara um café, como nos escondemos 
nos quartos que devem olhar também lá para fora - talvez de cima 
para baixo

as escadas - quando existem

faceis de subir, com luz-por cima ou de lado sem obstáculos.

Depois uma casa tem madeiras-no chão e nas paredes (móveis)

e pedra ou cerâmica nas zonas de águas-materiais de construção 
que lhe dão um ar bom, doméstico

Dantes os tectos em Maceira, inclinados e pintados a óleo
Hoje o estuque e o betão - mais frio e definido

ou ripados de madeira ou contrapalcados - mais quentes

lisos e horizontais

Agora as casas são mais baixas, os tectos estão mais perto da 
cabeça,
por isso abrem-se vãos maiores - e a casa prolonga-se para o 
exterior

O exterior é o desejo da casa de hoje - estar na sala e ver o jardim 
todo ou em partes (como nas coisas do Siza)

No outro dia, numa obra de recuperação de um Solar, o empreiteiro 
perguntava-me - Qual a marca da telha ?

Fiquei mudo - nunca tinha feito uma casa com cobertura em telha

Dantes as casa eram isso: 
- 4 paredes de pedra, 1 varanda e 1 telhado enorme

o resultado:- solares e palácios lindissimos, cheios de planos e 
textura e muito pé-direito.

Agora é tudo mais liso e sofisticado - um canapé com tecido dam-
asco numa sala horizontal 

É o desejo dessa casa antiga, alta, cheia de estuques e pau preto, 
pigmentos, gessos e marmoreados.
Neste workshop - casa como desejo, espaço como desejo

apareceram imensas formas para casas ?
- amibas, naves espaciais, zig zig sputnik
Sem coberturas, sem janelas, sem tempo nem lugar
- tem a graça de um olhar sedutor 

Desaparecem quando se habitam (não era o objectivo)
- não se consegue por um sofá em chão redondo, nem estender 
um tapete numa sala informe, 

não se consegue estar numa secretária sem poder olhar lá para 
fora - as casa que mais desejamos tem um exterior definido

a ver o mar, o rio, o bosque, o jardim, ou a cidade
- desenham-se muito em função disso
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A moda do efémero
Stefano Ferracini

Moda, comunicação, nomadismo, efemeridade, adaptabilidade, 
mutação, mobilidade, transparência, constituem os conceitos chave 
do seminário.

Verifica-se uma tendência generalizada que dá preferência a uma 
arquitectura veloz e rápida, alheada de qualquer responsabilidade 
histórica, na qual predomina uma forte componente comunicativa pro-
vocada por factores que são tão aleatórios quanto sedutores: a moda 
e a arte da comunicação.

Embora a nossa sociedade não se possa definir como uma socie-
dade nómada, existem no seu seio classes sociais, que por obrigação 
ou por prazer, são constrangidas a constantes mudanças. Emigrantes, 
exilados, trabalhadores empregues por tempos limitados, estudantes, 
famílias em férias, prestadores de serviços, artistas de circos, par-
ticipantes em feiras, são os novos nómadas da nossa sociedade 
desenvolvida.

A técnica da construção, desde sempre definida como “arte 
que perdura no tempo”, está a sofrer uma contaminação transversal 
emanada por sectores tão distantes do seu como a moda e a lógica de 
mercado, não restando nada mais à tecnologia do que absorver e rep-
resentar uma época de passagem tão veloz quanto ela própria é con-
stantemente ultrapassada. A forma e consequentemente a linguagem 
não conseguem identificar-se com nenhum período histórico definido.

A tecnologia subjacente a este novo modo de entender a arquitec-
tura desvenda duas imagens para a compreensão do futuro próximo: 
por um lado, uma exigência específica, nomeadamente a que diz 
respeito ao espaço habitável de uma sociedade móvel e marginal. 
Por exemplo, aquilo que acontece na periferia dos grandes núcleos 
urbanos: uma excessiva densidade de construção, sem qualquer 
respeito pelas regras dos planos, como resultado da edificação de 
casas temporárias para abrigo de uma classe social desfavorecida. 
No outro oposto encontra-se a segunda tendência que deriva daquela 
parte da sociedade cuja mobilidade é causada pelo desenvolvimento 
tecnológico. Neste caso, a arquitectura graças às suas características 
definidoras, as inúmeras variantes formais e funcionais, oferece um 
terreno fértil à liberdade experimental; cujo exercício reverte, recipro-
camente, no desenvolvimento disciplinar.

Os materiais usados caracterizam-se pela sua capacidade de 
mobilidade, privilegiando aqueles que se unem “a seco”, isto é, aqueles 
que dispensam o uso da argamassa e ou do cimento, utilizando em 
sua substituição parafusos, rebites, colas ou silicone. Resinas sin-
téticas, ligas metálicas ligeiras, tecidos elásticos ou insufláveis são 
alternadamente a imagem da técnica contemporânea. Esta vontade de 
ocultar ou evidenciar os aspectos construtivos e os materiais utilizados 

repercute-se em numerosos projectos. A tecnologia ajuda a condicionar 
forma e linguagem.

Em síntese, conformam-se duas correntes de actuação, por um 
lado, uma linha de pensamento na qual a caixa é o arquétipo gerador, 
emulando o despojamento de Mies Van der Rohe; por outro, a possibi-
lidade de gerar formas diversas através de estruturas ligeiras e móveis 
conduzindo a uma forte procura de formas não claramente definidas, 
tais como velas, tendas, telas, balões de ar quente, conóides, distri-
buições em redes, associações de óvulos, estruturas de cariz biológico, 
fazendo referência às tipologias de Moebius.

Concluo citando Marshall McLuhan “os edifícios chegam a ser um 
complexo sistema nervoso; entidade sensível com a qual se interage, 
objectos que se adaptam ao nosso modo de viver o espaço, que se 
transforma na nossa segunda pele.”
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Hoje há pudor quanto ao 
desejo Nuno Lacerda Lopes

Se os economistas influenciam tanto a economia como os meteo-
rologistas o tempo, o que os arquitectos andam cá a fazer? 

Hoje há pudor quanto ao desejo!
Hoje há incerteza quanto à legitimidade do desejo. Como motiva-

ção, hoje disfarçamos e reprimimos as vontades de um desejo num 
ecrã virtual e talvez por isso, pura e simplesmente o desejo tem vindo a 
ser pouco tratado e referido nos trabalhos da escola e das escolas.

Paradoxalmente foram muitas as escolas, herdadas, que nos 
Maios estrangeiros reivindicaram o desejo e a utopia e o onírico contra 
o quotidiano, a rotina e um sólido real.

Mas hoje as escolas tem pudor à utopia, têm medo do compro-
misso com o vigor de uma “injustificada” causa.

Não se fala de “amor”, nem de felicidade nas casa que se projec-
tam, nem de dramas e divórcios que testemu-nham. Cientificamos os 
processos e redimimos a espe-rança da casa como expressão de um 
vulgar receptáculo para a vida que outros nos organizam.

Por isso trouxemos o desejo, a utopia como tema, porque é contra 
o vento que os aviões levantam voo e a nossa vontade, em projecto, 
é ainda poder voar.

A geração da utopia, dizem-nos, perdeu-se na social-democracia 
que argumenta justifica e padroniza. A geração dos filhos da geração 
da utopia, contaminam-se por padrões de segurança, objectividade e 
dados estatísticos onde a utopia, o desejo é quantidade, matéria e 
quando não transforma-se por vezes virtual numa qualquer playstation 
mais radical.

O desejo tem-se tornado opaco e por isso material, menos ideal e 
colectivo e mais terrestre e pessoal, contudo mais próximo e universal. 
A utopia é algo do passado e por isso é história vulgar, uma expressão 
de felicidade banal e de abundância. Hoje é o corpo o território sublime 
do desejo e da acção. O lugar íntimo, pela conquista de um ideal de 
modelação corporal e a possibilidade da crescente transfiguração, 
torna a fantasia e a utopia mais evidente, e revela-se mais acessível 
aos explícitos desejos.

Não mais a casa, mas o corpo como último reduto dessa utopia e 
desse crescente desejo do Habito em mim! Que se constrói progres-
sivamente.

A casa parece ter tudo o que necessitamos e estabiliza-se à falta 
de desejos. E, se estes se transferem para o corpo e para as transfor-
mações biológicas que a engenharia genética, pelo conhecimento do 
fenómeno humano, começa a revelar saber dominar e projectar, leva a 
interrogar se não serão estes os arquitectos do futuro? Que em vez da 
casa, projectam os seus habitantes – à falta da utopia e do desejo?

O convite para a realização deste Workshop foi no sentido de 
recolocar a tónica na ideologia de valores, agora visivelmente mais 
individuais que colectivos e agora mais urbanos que outrora, mas 
visivelmente “livres” e convictamente disciplinares que augura bons 
tempos para o projecto.

Mais do que a ortodoxia, a libertação pela utopia, levou a experi-
mentar projectos pouco disciplinados e maduros onde o segredo inicial, 
espécie de pecado original, que motivaram as soluções débeis iniciais 
se transformaram em certezas de tempo, e de espaço, onde este 
organizado é a base para a construção da arquitectura, que se deseja 
sem léxico e por isso talvez encontremos estes trabalhos despidos de 
referenciais, mas não de referentes.

Neste processo pensar a casa é pensar no homem, projectar a 
casa ideal é procurar o homem ideal, é procurar por aquele sinal que 
poderá existir ainda dentro de nós.

Ao projectar por conceitos, por imagens ou por diagramas, que 
a contemporaneidade vem legitimando ou promovendo, numa base 
abstracta e quantas vezes infundamentada, superficial ou alietória, 
experimenta-se a liberdade essencial, com resultados visivelmente 
actuais, na expressão ambígua e divergente que retrata a complexa 
teia do estar contemporâneo que o espaço organizado para um ideal 
de habitar ainda revela. 

Frágil e sem certezas quanto à chegada, descobrimos nestes 
trabalhos um percurso para uma arquitectura chã, mais afastada dos 
modismos disciplinares e talvez mais reduzida ao uso e por isso mais 
perto, do que nos é essencial – porque é esse e não outro ...o nosso 
desejo!
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“My home is where my whopper is!”
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“My home is allways in my pocket!”

Workshop inserido no programa internacional 

Abitare tra

living between interactions

new researches on contemporary space
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“My home is where my heart is!”
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“My home is everywhere!”

Workshop inserido no programa internacional 
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living between interactions

new researches on contemporary space
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“My home is where my drugs are!”
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o espaço como desejo
Rui Braz Afonso

O desejo.
A casa.
Eu.
Tenho medo de ter desejo?
Ou tenho desejo de ter medo?
Confronto-me comigo mesmo.
Sem contexto, sem muletas, para além da minha capacidade de conceber 
o espaço.
Espaço para mim.
O espaço ideal.
Em função dos meus desejos. Mas alcançáveis.
Não poderei querer aquilo que desejo. O desejo é imaterial. É utópico. 
A utopia é aquilo que a sociedade não me deixa fazer.
Mas eu quero uma casa material, e assim abandono o desejo de ter medo.
E começo a observar, organizar, representar e construir.
E chego à dimensão material.
E nesta dimensão confronto-me. Comigo mesmo.
E abandono o medo de ter desejo e passo a desejar aquilo que não tenho.
E conseguirei construir. 
E construir-me.

Il desiderio.
La casa.
Io.
Ho paura de avere desiderio?
O ho desiderio de avere paura?
Mi confronto con me stesso.
Senza contesto, senza stampelle al di là della mia capacità di concepire 
spazio.
Spazio per me.
Lo spazio ideale.
Ma in funzione dei miei desideri. Però raggiungibili.
Non potrò  volere quello che desidero. Il desiderio è imateriale. È utopico. 
L’utopia è quello che la società non mi fa fare. 
Però io voglio una casa materiale, cosi abbandono il desiderio di avvere 
paura. E inizio a osservare,organizzare,rappresentare, construire.
E arrivo alla dimensione materiale.
E in questa dimensione mi confronto.
Con me stesso.
E abbandono la paura di avvere desiderio e passo a desiderare quello che 
non ho.
Non riuscirò mai ad avvere quello che desidero. Però riuscirò a construire.
A construirmi.

18
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“my home is allways in my pocket!“
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“3X3X3”
Materials: pine wood structure and plastic cover | Authors:Mateo Aimini / Olivier D’Auria

3X3X3 an idea of  perfect and light shape.
Box of past histories.
Entity likes concept, concept likes image.
Should you live in a cube?
If the cube is a portrayal of an idea, maybe yes.
All of us, we are just living in an adder of modularly and modulable spaces,
we take back this concept to the universal box.
3x3x3 stories of past life interwisted with Douro breeze.
Inside/Outside of the chinese box,soft by the light.
How many homeless can survive on a street in a city of cardboard?
Does exist a perfect shape that contain nothing?
Two case, 2nd dimension / 3rd dimension.
Sreet and surface.
3x3x3 architecture of communication?
Do you image long time ago in Angola?
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“O labirinto“
Materiais: Engradado de madeira de pinho pintado | Autor: Nuno Lacerda Lopes

Habitar, hoje indicia, ruptura. Entre feminino e masculino, entre exterior e interior  
entre opaco e transparente entre estar e talvez partir.
As casas, hoje parecem querer representar a contradição do lugar estático, que o 
fogo, e a tradição emprestavam e a expressão fugaz, instável e pouco permanente 
que o moderno contaminou.
São vários os labirintos que experimentamos, talvez porque desejamos saber quem 
é, hoje, o sujeito da casa? 
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“My home is where I am“
Materiais: colagem de fotografias | Autor: Rui Braz Afonso

Build your space
Dream your space
Organiza your space
Represent your space
Watch your space
My home is where I am 
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“São casas senhor, são casas”
Materiais: Engradado de madeira e fibra de vidro | Autor: Nuno Lacerda Lopes

São casas...

São milagres
São moveis que interagem,
Pausas que relacionam num todo e nos referenciam na unidade.
Pedaços de outras coisas que se adaptam para esse desejo de habitar
Individual ou em comunidade.
Um único mistério que se organiza.
O habitar, tal como a vida, é a consciência que se tem dele.
O resto será apenas... adaptações.
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“Vasudhiv Kutumbakam” 
Materials: plywood and cigar boxes | Author: Saurabh Malpani 

Vasudhiv Kautumbakam’ is an ancient Sanskrit concept, which means ‘whole world is (my) family’. 
An insatllation is named after the same term. It is an abstract design for one who lives on  the 
street and adopts street into home. It has two surfaces, horizontal and vertical for habitation.
Horizontal one is for sleeping. It has a built-in pillow, which stores a pair of shoes and an umbrella. 
Vertical surface houses cigar boxes each claming a verb with first person, ‘I’. Verbs represents 
facts of everyday. 
Cigar boxes have two surfaces inside, one is reflective while other carries photographs from the 
streets of Porto. When box is opened, reflective surface is reflects person who is watching it… The 
photographs on the other surface are in a sequence of street – street scape and street activities, 
which is an indeginious part of person  who is spending life on a street. The installation inspires 
from the paradox Homeless in the (living) city & Abandoned houses - abandoned by the city. Built 
with Alexander Roemer.
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“e cada casa é um Deus”
Materiais: cadeiras de madeira | Autor: Nuno Lacerda Lopes

Nos vastos céus estrelados
Que estão além da razão,
Sob a regência de fados
Que ninguém sabe o que são,
Há sistemas infinitos,
Sois centros de mundo seus,

E cada Sol é um Deus.

Eternamente excluídos
Uns dos outros, cada um
É universo.
Mundo dentro de mundos
Infinidades variadas,
Abismos muitos, sem fundo
F. Pessoa
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“Habito em ti”
Materiais: Aglomerado de madeira | Autor: Nuno Lacerda Lopes

Habito como alguém habita
Sem razão para habitar mais do que este meu habitar
que poderei dizer do que apenas,
Habito em ti.

Terás tu algum segredo?
Um pensamento de arquitecto como alma?
Casa mundo, não digas nada
Para que eu apenas sinta.

Se me faltas,
Não sei quem sou
Pois eu,
Habito em ti.
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the ideal space

“my home is everywhere!”

work in progress



3030

wwworkshop

Wo
rks

ho
p



3131



32



33



34

“Não importa se é belo, tem é que ser autêntico.”

“Os espaços que nós projectamos, são para os arquitectos, ou são para as pessoas? 
Projectamos os espaços ou as pessoas?” 

“a ideia final não passa apenas por um projecto, mas por um manifesto”
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“E as outras pessoas? Aceitarão este jogo?”

“O espaço nunca é neutro. Quando andamos pelo deserto ou pela praia, deixamos 
sempre as nossas marcas.”

“Os trabalhos dividem-se em três grupos. Um grupo que trabalha o contentor, o interior, uma ideia de intimidade. Outro que trabalha as barreiras com o exterior. Outro grupo é o 
grupo que trabalha os sentidos, as emoções, a memória, algo que é difícil de representar, de objectivar.”
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“Uma das coisas que é preciso trabalhar bem é a escala. É aquela que permite passar 
dos conceitos ao espaço através do corpo.”

“É preciso omitir as palavras, levantar o braço e fazer uma síntese. 
É preciso generosidade para isso.” 

“É uma engranagem, num sistema arquitectónico”
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“Para espacializar um desejo é preciso arriscar. É preciso acreditar no gesto 
intuitivo.”

“quase todos têm um cubo mágico desmontado...É preciso montar o cubo mágico. 
Conhecer as suas particularidades, os seus factores de construção, que estão 
praticamente todos identificados”
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“a arquitectura é uma estrutura que serve continuamente, que tem forma, que faz sentido”
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the ideal space

“my home is where my e-mail is!“

trabalhos
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Alessandra Cerrito | Italy “...a casa simboliza, na sua 
distribuição, na sua decoração, abertura, planos e percursos, um modelo interno que 
cada um de nós tem e que define a nossa intimidade...  porque, através da linguagem 
colectiva da casa, a psique humana manifesta-se a si própria e é representação deste 
processo, do que se torna evidente que fazer psicanálise equivale a construir a própria 
casa...” Olivier Marc - Para realizar a nossa casa, para fazer surgir a casa que há dentro de 
nós, o nosso imaginário, conhecemo-nos, auscultamo-nos, reflectimos sobre nós próprios. 
Pensamos e exprimimos qualquer coisa, espaço, ambiente, palavras, cores, sons... que 
tenham suscitado em nós bem-estar, felicidade, emoções (...) É o espaço da criação, 
da linguagem e da narração. Do exterior, da perspectiva que temos do mundo que nos 
circunda, ao interior da nossa quotidianidade, aos espaços consuetudinários, conhecidos, 
reconfortantes, que satisfazem as nossas necessidades primárias - a fome, o sono, o 
amor... Assim, a casa, e a projecção arquitectónica que a cria, deve dialogar com o corpo, 
saciar as exigências e então “construir” também o bem-estar do espírito.
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Alexander Romer | Porto A house as a instrument to 
experience living. This  house is a rotating and changing structure, which propose 
each day a new situation. The different situations provocking diverse reflections 
about how to stand, to sit and to lie down- in order to sleep to discuss to think!
Each time one has to appropriate the structure to create livible conditions.
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Antonella Fantozzi | Italia sentdesiderio di sentirsi 
protetti  e di poter sognare:  queste sono le due componenti che necessariamente 
devono per me guidare il progetto di uno  spazio abitativo che  non risponda solo 
a caratteristiche funzionali.due desideri, quello della protezione e del gioco-sogno, 
ancestrali, che accompagnano o dovrebbero accompagnare la vita di un uomo fin 
dall’infanzia, desideri  senza tempo.come tradurre questo in termini spaziali? il passo 
successivo e’ stato quello di pensare ad uno spazio che vivesse anch’esso di questa 
duplice identita’ : uno spazio materico, protettivo, chiuso,  fortezza  contrapposto a 
uno spazio leggero, libero, etereo, fragile. due spazi contrapposti che si percorrono 
in modi diversi ovviamente, uno in modo meccanico e l’altro in modo casuale o 
indeterminato.la parte piu’ materica si traduce in un cammino che segna l’ingresso 
lento nell’abitazione, una sorta di camera di decompressione o decantazione dal 
mondo caotico esterno,  per poter raggiungere quelle che sono i luoghi che esplicano 
le funzioni primarie dell’abitare : nutrirsi, lavarsi...
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Catarina Cadima | Porto No meu dia a dia utilizo a casa 
praticamente com a função de dormir/ relaxar. Levando a questão ao limite, é neste 
acto que o espaço pode ser totalmente apropriado pela mente. Ele flui, move-se e 
transforma-se coadunando-se com as sensações que desejo que me perspassem 
nesse espaço casa. A partir destas sensações (conforto,levitação, relaxamento, 
flutuação) surge a ausência de forma, a envolvência da água, num único espaço, 
num único material. Valoriza-se o sentido do tacto em detrimento do olhar. Por 
isso não se observa um espaço, experimenta-se-o! Destes pressupostos nasce um 
espaço moldável, corporal, aquoso. CÉLULA + FLUTUA = CÉFLUA
CÉFLUA:corpo mais ou menos orgânico que está submerso em água onde a mobília 
é o próprio espaço. O corpo do homem é quem controla a CÉFLUA, que ; move a 360 
x infinito, consoante o espaço desejado.
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Chiara Sabattini | Italia O meu projecto da casa ideal nasce 
da ideia de um espaço que seja intersecção de individualidade e sociedade. Sendo 
a nossa sociedade muito dinâmica e veloz, tenho pensado num espaço flexível e ligado 
aos “input’s” do exterior, mas mesmo protectivo. A ideia da protecção está na envolvente 
externa fixa, com volumes articulados. As paredes internas pelo contrário são móveis e 
permitem modelar os espaços internos.
Há depois espaços de transição entre interior e exterior que filtram as informações. Estas 
partes são fixas, mas no final tornam-se flexíveis: trocando de facto a disposição interna é 
possível isolar e fechar completamente um espaço de transição; em consequência também 
a porta da entrada é móvel e à escolha do proprietário.
O quarto, nesta posição é ainda um espaço flexível, fechado na própria individualidade 
ou aberto à sociedade: o proprietàrio não pode ser visto de baixo, mas pode inserir-se no 
espaço colectivo da casa quando quer. A ligação entre individual e colectivo é uma escada 
que chega numa área de transição caracterizada por uma rede.
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Cristina Cucinella | Italy Al concetto di casa, associamo le 
nostre più intime sensazioni di agio e confort. E’ uno spazio delimitato da un recinto 
che filtra il reale. In questo spazio riusciamo a vivere privi di difese, e decidere di volta in 
volta di viverlo con diversi gradi di intimità rendendolo privato (chiuso da ogni “invasione” 
esterna) o semipubblico (filtrato quindi dalla pelle), o addirittura pubblico (libero da ogni 
epidermide) e concepirlo come un attraverso.L’interazione tra interno ed esterno avviene 
tramite un filtro costituito da lame orientabili che controllano le condizioni di luce, le 
informazioni che si accumulano all’interno della casa. L’interno si articola in tre volumi a 
diversi livelli, ed uno di questi si mantiene a cielo aperto per garantire un esterno dentro la 
pelle che rappresenta il limite stesso della casa. Il nucleo interno si trasforma in base alle 
esigenze dilatandosi o contraendosi insieme alla pelle che lo avvolge.
Ad avvolgere interamente il nucleo abitativo è l’elemento di massima tensione ovvero la 
pelle che in funzione dell’attività domestica può staccarsi dal nucleo, dilatare e filtrare 
quello spazio a cielo aperto.
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Daniele Biancucci | Porto In the notion of the house in itself the 
difference between “interior” and “exterior” is implicit.The perimeter of the wall of the house 
works in the function as a diaphragm between two spaces: the internal, where the intimate - private 
- protected life of everyone of us takes place, and the external aspect where we communicate and 
interact with others.With the changing of the seasons, of the hours between night and day, of 
the state of spirit, man adapts his needs in rapport now with the external space and now again 
with that interior.The desire to create an architecture that can be evolutive, flexible, variable and 
renovated in its form, in its functions and in time is the point of departure and arrival in the process 
of observation, organization, design, construction of the proposed space.In the “diaphragm” house 
the form varies within the function of the context, adapting itself to the same context.The house 
transforms because in two intervals of time it can assume two distinct configurations: using the 
rotation of the cylinders, which are functional boxes, the livable space is from time to time or 
external or internal, according to the needs of who lives in the house.  
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Francisca Martins | Porto 
O meu espaço é um cenário...
...onde os sentidos são apurados
...onde os vizinhos espreitam
...onde eu desço para o resto do mundo
O meu espaço está entre todos os outros.
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Margarida | Porto
Ingredientes: 
100 grs de perfis metálicos
5 folhas de acrílico
plataforma e escadas metálicas Q.B.
1 pitada de desejo

Preparação:
Monte um cubo de 6 cm de lado com os perfis. Ferva com os painéis de acrílico.Deixe 
repousar. Serre os buracos onde quer zonas opacas, contactos com outros »cubos» 
ou mais volume. Insufle membranas elásticas para dentro dos buracos, com a forma 
que desejar.
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Ignazio Mortellaro | Italia Estou num quarto, que eu 
construí. Pedra sobre pedra... Foi uma tal fatiga! Mas por fim tenho o meu espaço. 
Já há muitos anos que moro aqui... Nesto tempo cresci, está tudo fixado nas 
ombreiras da porta.
O espaço é simples, ao qual estou acostumado a chamar caixinha. Tem só uma 
pequena janela que acaba por ser a natural moldura da paisagem, muitas vezes 
sento-me na cadeira e olho-a, as vezes destraio-me nas luzes emitidas pela 
televisão que fica no chão, apartada num canto. Tenho que pintar uma outra vez as 
paredes, a humidade já subiu do terreno, o reboco vai caindo. Esta casa precisa de 
muita atenção, Ainda estão no chão Fragmentos do espelho que se quebrou.
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Inês Pimentel | Porto A casa como espaço de recolhimento, 
em contraponto com os espaços públicos que frequentamos a maior parte do tempo. 
O limite é um muro, a única abertura uma porta que, pela altura da soleira, oferece 
resistência. A proporção e as dimensões do espaço que o muro define têm como 
referência o lote da baixa do Porto, sugerindo a sua colocação num lote vazio da 
cidade. 
O espaço murado consti tui  o percurso, em ascenção, de acesso à casa - um 
único espaço apoiado por uma faixa de serviços -, elevada e voltada para o fundo do 
lote, a poente. O acesso faz-se por uma série de degraus apoiados no muro lateral 
que não tocam o chão, de terra, contínuo e preenchido por árvores de fruto. A manhã 
seria assinalada por um rasgo de luz no interior e ao fim do dia o sol incidiria sobre a 
zona mais abrigada do quintal.

56



57

Joana Silva | Porto Neste trabalho entendi  o espaço da casa como o 
meu desejo de habitar e o que significa isso para mim. Decidi conjugar as várias neces-
sidades num só espaço.  Num enquadramento de cidade, num ambiente de ambiente 
colectivo onde cada um tem a sua célula. Depois coloco dentro dessa célula / contentor 
tudo o que necessito para criar o meu continente. 
ESPAÇO, o verdadeiro luxo. Depois a ligação com o exterior urbano e ligação com o 
exterior verde. A existência das funções, comer, dormir, trabalhar, informação, e todas 
as outras.
O meu CONTINENTE seria um lugar de encontro, reflexão, memória, objectos, bem estar, 
satisfação. Seria  um lugar em constante transformação, em construção como a nossa 
memória.
Este local vai aparecer como uma excepção, num edifício de habitação colectiva vulgar. 
Vai ser a implosão de todos os componentes do contentor, saindo fora dos seus limites 
físicos, extrapolando o espaço, crescendo, ampliando, procurando novos enquadramen-
tos, novos espaços de identificação do individual numa sociedade global.
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Jose Paredes Mazon | Spain 
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Márcio Meireles | Porto Eu desejo .... Não uma casa que 
se move, mas uma casa em movimento! Entro em casa e deixo parte do mundo 
exterior cá fora, levo comigo apenas as coisas com que me identifico e depois de 
atravessar este filtro que é a entrada, chego a casa, a minha casa. Aqui além dos 
objectos da minha identidade estão também os da minha memória...permanências 
da minha existência. Se as minhas necessidades mudam o espaço é adaptável, 
apenas permanece o recinto, limite do que sou no mundo! A espacialização de um 
desejo é sempre difícil, assim como qualificar um espaço para uma determinada 
função, contudo nesta passagem do desejo ao desejável, elementos como o 
contexto, a escala ,o corpo e o seu movimento no espaço doméstico, surgem 
como fundamentais. O recinto pode surgir de uma confrontação com um contexto 
relacionando -se com as suas pré -existências. A escala deste micro -cosmos é 
establecida pela relação entre os diferentes objectos e o recinto. O movimento 
doméstico dentro do recinto é total, no limite o recinto contém as funções básicas 
do habitar, a cama é o elemento móvel que os liga.
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Mariana Carvalho | Porto A casa elástica surgiu da 
observação da natureza. Ao analisar a forma como os animais constroem ou encontram 
o seu abrigo tive a ideia de criar um espaço moldado segundo o movimento do corpo. O 
meu desejo é estar num espaço orgânico, num abrigo, que responda à primeira neces-
sidade de proteger e ser protegido.
A casa nasce à imagem de um rio que vai percorrendo um território e encontrando o seu 
percurso, onde nos meandros vão sendo depositadas as memórias.
Surge assim um espaço muito dinâmico e fluido, organizado segundo todas as actividades 
necessárias do dia-a-dia. A rotina vai moldando o espaço.
A casa é feita num material que se expande (elástico), criando um grande variedade 
de situações adaptadas a qualquer necessidade.  Esta é quase um organismo vivo que 
“cresce”, mexe, encolhe,...
A luz entra consoante o estado elástico do próprio material. Quanto mais expandido mais 
transparente.
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Marta Figueiredo | Porto “Imaginei que habitava um apartamento 
imenso, de tal maneira imenso que eu não me conseguia lembrar quantas compartimentos 
tinha: todos os espaços, excepto um, serviriam para qualquer coisa. (...) Encontraria muitos 
espaços inutilisáveis e muitos espaços inutilisados. Mas eu não queria nem do inutilisável, nem 
do inutilisado, antes sim, do inútil.”_ George Perec, “Especes d’espaces”. O desejo comanda o 
traçar das regras do jogo. O desejo é relutante em obedecer as necessidades rotineiras, e de 
uma maneira mais transgressiva, pode-se pensar em pousar a partilha do espaço sobre os ritmos 
viscerais. O desejo: o desejo de não habitar sozinho, de viver em família; o desejo de   mais 
espaço, de vários   espaços; o desejo de fluir, de percorrer caminhos e de se enganar. Pretende-
se salientar dentro do jogo, as múltiplas relações convivenciais  produzidas no espaço da 
casa, geradas pelos afectos , pelas tensões, pelo temperamento humano. No espaço de uma 
comunidade, vivem-se em absoluto as divergências do espaço  partilhado, sendo estas criadoras 
de espaço diferenciado.
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Martins Jaunromans | Latvia Architecture can’t resolve 
all our desires. We are diferent and our houses are diferent, We can’t become ideal 
because we alerady are. But I believe there is an angel in each of us. And we can 
make all our dreams real.
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Natacha Viveiros | Porto Questionar a casa como “espaço de 
desejo” colocava à margem o utente comum e deste modo procurava um programa para 
o espaço da subjectividade, do imaginário de autor.À ideia da espiral, da continuidade, 
do conduzir ao interior através da própria forma, formaliza a casa para um habitar 
esporádico. A casa espiral serve uma dimensão que, próxima da ficção, procura 
integrar parâmetros - percepcão, itinerário, introspecção, percurso, interior/exterior, 
refúgio e abrigo - no desenho de uma escala para o habitar.
Na fronteira entre o quotidiano pensa-se num filtro - uma entrada, anunciada por um 
muro. Muro este que continua em espiral, traçando um percurso, um itinerário encer-
rado pela duplicação do próprio muro, que estreita ou alarga de acordo com o que pre-
tende mostrar ou esconder. Esta continuidade procura relacionar o espaço temporal 
com o espaço físico, num percurso para chegar ao lugar central -uma representação 
do percurso mental até concretizar o desejo. Cria-se um núcleo na casa, que se fecha 
dando lugar ao refúgio do próprio autor.
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Pedro Carvalho | Porto O exercício em causa com uma certa 
dose de utopia pretendia desfazer-se do sentido de desenraizamento e futilidade que 
caracteriza a casa contemporânea. A casa perdeu a sua mais elementar significação: a relação 
Homem - Casa - Mundo. A casa tornou-se um habitáculo de resíduos contemporâneos, os seus 
espaços perderam o sentido de serem, perdeu o lugar de existir, não sabe mais aquilo que a 
significa. A “Casa Elementar” procura refundamentar os princípios que geram o habitar e o 
espaço físico a ele inerente. Procura reequacionar na sua composição 3 valores fundamentais: 
A escolha do “lugar” que determina a sua existência, nesta opção está inerente uma vontade 
de existir que não é casual é determinada e mais importante é consequente. O sentido de 
“fronteira” como charneira entre o lugar e um espaço interior, a mediação entre exterioridade e 
interioridade. Em forma de manifesto, todo o processo é caracterizado por uma espécie de 
retrocesso à casa básica, refúgio de uma pessoa só, uma síntese onde se põe a nu valores 
e conceitos fundamentais ao pensar a casa contemporânea e a sua direccionalidade 
enquanto estudo de arquitectura.

64



65

Pedro Mosca | Porto O desejo movimenta-se por paisagens. 
Os lugares do meu desejo mudam. Os meus desejos são por vezes imconpatíveis 
com a forma como vivo. Habitar está na intensidade do ser e estar. O meu desejo 
é irrealizável por natureza. O meu desejo é refúgio e projecção. O desejo parte da 
necessidade satisfeita. O desejo-casa é o ponto de partida a partir do qual meço a 
minha distância emocional. A distância emocional é a saudade.
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Rossana Constantino | Itália CUBE for the undorned and 
firmness express directly the concept of home. The house within the city express an 
brickwork fence that defines,  within a limited domain, an open whole of relationships 
between men and man nature.  the idea of shelter from influences and agressivness 
of the society, that tries to repress and standarize man within the city. It’s the search 
of a place where our individuality may express  itself, without being seen by the 
unhuman eye of society, without having to escape, leave or surrender  to acheeve all 
this. A home placed in a natural context helps acheeving peace and tranquillity That 
is expressed within, but you are already out.
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Rui Bordalo | Porto A ideia de casa que aqui se procura está 
entre o open space e a tipologia corrente de sala, cozinha, wc, arrecadação e 2,3 
ou 4 quartos.
Aparentemente sobredeterminada e até mesmo determinista se considerarmos o 
enunciado da questão, esta ideia de casa procura, no entanto, estabelecer uma 
espécie de tipo do anti-tipo e expressão de flexibilidade máxima; flexibilidade 
entendida como plataforma indeterminada sem significação arquitectónica precisa- 
caso contrário ficando sob pena de deixar de ser, ele própria, flexível- na qual 
importam os processos relacionais e as possibilidades combinatórias do aleatório.
Da mesma maneira que hoje uma cozinha pode ser cozinha-laboratório, um w.c. 
pode ser w.c.-ginásio e a sala de estar é, no fundo, sala de ser/estar, poderá um 
quarto de dormir ser isso mesmo e nada mais?
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Vasco Cortez | Porto 
A minha casa é lá fora! 
Quero uma casa só para mim.
3 casas nunhuma casa?
A casa é só para dormir.
A casa está comigo? Ou 
A casa está em todo o lado?
O problema de ter três casas: Onde é aminha casa? 
São os objectos que transporto?
Ou os espaços que vivo?
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Ye Xuang Yong | Porto TEMA: O desejo do habitar 
contemporârneo  PROBLEMAS: O que é o habitar?! O que é o desejo ?! Será o habitar a 
forma como sou na relação que estabeleço com o mundo, no dia-a-dia... Será que o desejo 
é alcançável? Não é, precisamente por encerrar em si os limites inatingíveis que o tornam 
tão especial... DESEJO: Procurar o imaterial, o espiritual, o vazio...Construir uma massa 
hermética no meio do caos. Contra o domínio da velocidade das máquinas, dos fluxos da 
(des)informação, das guerras moralistas, dos excessos da produção, dos sistemas, das 
certezas, dos megalómanos, dos formalistas, dos intelectuais, dos ignorantes... 
Construir uma massa hermética, fechada em todos os lados excepto para cima, para a 
abóbada celeste.
Assim como um copo só é útil quando contém vazio... os vazios da massa e do corpo devem 
espelhar os mesmos princípios.
A casa é, neste sentido, entendido como uma instalação... um laboratório do próprio ser, 
na ânsia de buscar a incerteza do (re)habitar.                                                                   .
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the ideal space

“my home is where my picture is!“

cinema



O Desprezo | Jean Luc Godard 1963
Texto: Luís Urbano

“O cinema, dizia André Bazin, oferece ao nosso olhar um mundo que corresponde 
aos nossos desejos. O Desprezo é a história desse mundo.” Esta é a primeira frase 
que se ouve pela voz de Jean-Luc Godard, no início do filme que vamos ver hoje. O 
filme começa com um plano fixo, mostrando uma cena da rodagem de um filme de Fritz 
Lang, que vamos acompanhando ao longo do filme de Godard. A câmara dirige-se a 
nós, filmando em travelling sobre carris, enquanto a voz de Godard desfia a ficha téc-
nica. Quando se aproxima, pára e roda lentamente, até encontrar o nosso olhar.

Não é inocente que o olhar do cinema esteja em plongé relativamente ao nosso. 
Godard, ao colocar-nos em contre-plongé, fragiliza-nos. É o cinema como uma espécie 
de olhar divino sobre as nossas vidas (Paul e Camille somos nós) tal como os deuses 
observavam as vidas de Ulisses e Penélope na Odisseia que serve de mote ao filme. 
Mas é também um tributo a Fritz Lang. O olhar do mestre a encontrar o olhar do discí-
pulo, papel, aliás, que Godard assume totalmente, ao interpretar no filme o assistente 
de realização de Lang.

O filme está claramente dividido em duas partes, a que associamos dois espaços 
distintos. O início do desencontro entre Paul e Camille, que associamos a Roma, quer 
no apartamento quer na Cinecittá, e a consumação desse desencontro que se desen-
rola na famosa casa da ilha de Capri, desenhada por Libera para o escritor Curzio 
Malaparte. E Godard filma esses espaços magistralmente, utilizando os movimentos 
da câmara para simular o movimento através do espaço, aproximando a percepção 
espacial do cinema à da arquitectura. Exemplos disso, são os travelings (Godard nunca 
escondeu a sua admiração por John Ford) na chegada de Paul e Camille ao seu apar-
tamento ou nos estúdios da Cinecittá, quando nos é apresentado o cabotino produtor 
do filme de Lang, interpretado por Jack Palance. Ou a panorâmica sobre a paisagem 
de Capri, quando descobrimos a casa Malaparte.                                 

Ou ainda, já dentro da casa, quando a câmara (e nós com ela) avança, recua e 
roda sobre si própria no centro da sala, acompanhando Paul quando justifica a sua 
decisão de não reescrever o guião da adaptação da Odisseia para o filme de Lang. 
Nesta cena, filmada num único plano, Godard mostra-nos a totalidade desse espaço, 
tornando evidente a importância das enormes janelas da sala no enquadramento da 
deslumbrante paisagem da ilha.

O Desprezo é, assim, um filme sobre o fim de um amor, mas também uma reflexão 
sobre a importância do olhar no cinema. Esse olhar, é um olhar em movimento, como 
os planos em torno de estátuas de deuses que separam cada uma das cenas do filme. 
E esse olhar, o olhar dos deuses, tem cor. Os olhos das estátuas estão pintados com o 
vermelho da casa e com o azul do mar. O mesmo azul que envolve Camille na chegada 
a Capri e com que Godard (ou será Lang?) pinta o fabuloso plano final do filme, quando 
Ulisses (ou será Paul?) vê no horizonte a Ítaca do regresso a casa. 
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Village, mas depois decidiu construir novos cenários no estúdio da Paramount, 
onde poderia controlar todos os aspectos desde o som à luz. Para criar o ambiente 
característico da Lower Manhattan, Hitchcock enviou quatro fotógrafos com instruções 
para fotografarem todos os ângulos, sob todas as condições atmosféricas e sob todas 
as condições de luminosidade. Este cuidado e esta minúcia na preparação dos filmes, 
que era quase obsessivo em Hitchcock, aproxima o cinema da arquitectura, como duas 
artes que são rigorosamente projectadas.  

A iluminação dos cenários revelou-se por vezes problemática, particularmente 
numa cena em que o personagem interpretado por James Stewart, se encontra em 
primeiro plano e a câmara foca a acção que decorre do outro lado do pátio. Nesta cena 
foram utilizadas todas as luzes disponíveis no estúdio, obtendo a quantidade de luz 
necessária mas também provocando uma tal subida da temperatura que fez disparar 
o sistema de incêndio, inundando todo o cenário. Hitchcock, na sua característica 
fleuma britânica, permaneceu sentado na cadeira de realizador, pedindo apenas que 
lhe trouxessem um guarda-chuva. Rear Window fascinou Hitchcock pela possibilidade 
de fazer um filme puramente cinematográfico. Ele descreve o filme do seguinte modo: 
“ Temos um homem que olha para fora de casa. É a primeira parte do filme. A segunda 
parte faz aparecer o que ele vê. A terceira mostra-nos a sua reacção. Tudo isso 
representa o que conhecemos como a mais pura expressão da ideia cinematográfica.” 

 A questão fundamental levantada pelo filme tem que ver com o tão falado 
voyerismo de Hitchcock. O erotismo latente na janela de Miss Torso, a corista, ou na 
janela do jovem casal em lua-de-mel, releva mais daquilo que desejamos ver do que 
aquilo que é mostrado. Mas a pouco e pouco o erotismo pede mais que sexo. Pede o 
crime e obtém-no. Queremos ver algo de fascinante e de proibido e a nossa visão não 
será frustrada. A convalescer de uma perna partida, James Stewart perde a relação 
com o espaço que está por detrás dele e à volta dele (o apartamento, as vistas, a 
lindíssima Grace Kelly, antes de ser princesa) para se centrar no que está na sua 
frente, que por sinal é o interior do lote. E o que vê torna-se não só a sua obsessão, 
como, progressivamente a das visitas e a nossa, todos arrastados pelo voyerismo de 
Stewart para “a mais espantosa prospecção de um espaço, de que o cinema conserva 
memória”, para citar o João Bénard da Costa.

 Este filme, que divide o écran em múltiplos écrans, é também, tal como o filme de 
Godard, um filme sobre o olhar, sobre o que se vê e o que se quer ver. Mas é também 
um exercício sobre as relações entre interior e exterior, entre público e privado, entre 
espaço de todos e espaço doméstico. É um filme que se faz com a mesma matéria da 
arquitectura; deixem-se, pelo menos por isso, levar pelo seu olhar. 

Rear Window | Alfred Hitchcock 1954
Texto: Luís Urbano

Em 1954, Alfred Hitchcock realizou “A Janela Indiscreta” adaptando um conto de 
William Irish e conseguiu um enorme sucesso de bilheteira. O filme foi rodado num só 
cenário, o palco 18 da Paramount Pictures, tal como o seu filme anterior, “A Corda” que, 
ao contrário do que o que vamos ver hoje, foi um memorável fracasso, apesar de ser um 
exercício cinematográfico espantoso, filmado não só num único cenário, mas também 
num único plano.  

Inicialmente, Hitchcock pôs a hipótese de fazer as filmagens no local, em Greenwich 
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Playtime | Jacques Tati 1967
Texto: Luís Urbano

Em sentido estrito, dá-se o nome de arquitectura moderna à nova arquitectura 
surgida a seguir à 1ª Guerra Mundial e ao período de industrialização do pós-guerra. 
Foi caracterizada pela chamada arquitectura funcionalista, baseada numa pretensa 
realização das necessidades sociais. É uma arquitectura que existe por si própria sem 
passado nem lugar. A arquitectura moderna procurou a omnipresença, não reflecte a 
diversidade da sociedade mas impõe a sua própria distinção. Os seus edifícios são 
para ser vistos pela cidade, são a expressão da heroicidade do arquitecto. A arquitec-
tura moderna é o culminar de uma estética que procurou uma nova era mas a História 
recorda-nos que o sonho da razão imposto pelo modernismo nos trouxe alguns dissab-
ores. Há hoje, por exemplo, um consenso geral sobre o erro cometido pelos arquitectos 
modernos nos grandes esquemas de renovação que puseram de lado a malha urbana 
existente. Entretanto, surgiu uma nova atitude perante a cidade, mais integradora. Os 
arquitectos podem olhar para trás e ver o que os realizadores estavam a tentar dizer 
sobre a cidade nesses dias. A visão modernista da cidade esqueceu-se que há muitas 
maneiras de contar a mesma história. Uma das coisas com que os arquitectos poderiam 
ter aprendido é essa capacidade do cinema para incorporar e integrar os diferentes 
comportamentos humanos, que geram necessariamente lugares diferentes. A cidade, e 
foi isso que alguns modernistas não perceberam, é um lugar de diferentes narrativas. 
É polifónica.

O geral desencantamento provocado pelos resultados do Movimento Moderno, 
reflecte-se, ou foi mesmo antecipado, nas brilhantes comédias arquitectónicas de 
Jacques Tati. Um dos filmes paradigmáticos da representação da cidade moderna no 
cinema, “Playtime”, de 1965 ficou curiosamente conhecido em Portugal como “A Vida 
Moderna”. Apesar de a tendência, a partir dos anos 50, fosse filmar em cenários reais, 
o filme é um dos melhores exemplos da utilização de cenários construídos em estúdio. 
Playtime é um exemplo espantoso de uma arquitectura criada especificamente para o 
cinema e talvez valha a pena recordar a dimensão da sua concepção.

Durante a preparação de “Playtime”, Jacques Tati erigiu uma verdadeira cidade 
moderna, em grande escala, nos arredores de Paris, construindo, literalmente, arra-
nha-céus, edifícios de escritórios com escadas rolantes, portas giratórias e elevadores. 
Alguns dos edifícios tinham mesmo aquecimento central e o local de filmagens era tão 
grande que foram precisas duas centrais eléctricas que forneciam energia suficiente 
para cobrir as necessidades de uma cidade de 15.000 habitantes, transformando um 
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local inicialmente deserto numa cidade que passou a chamar-se ‘Tativille’. Na verdade, 
para obter as sequências desejadas, os edifícios eram móveis, deslocando-se através 
de rodas e carris. Nenhuma cidade existente podia dar a Tati esta flexibilidade. Esta não 
era uma cidade qualquer. Era a cidade que o realizador precisava para criticar e explorar 
a sua ideia de cidade moderna.

Apesar de não se sentir preparado para criticar directamente a arquitectura do seu 
tempo, os seus filmes, e em particular “Playtime”, são firmemente defensores do indi-
víduo face a um mundo crescentemente mecanizado. Numa entrevista aos Cahiers du 
Cinema, Tati explica que nos seus filmes “há gente prisioneira da arquitectura moderna 
porque os arquitectos as obrigam a circular de uma maneira determinada, sempre em 
linha recta.

“Pedi aos actores que andassem em linha recta, nunca em circunferências ou 
elipses, já que o mundo inteiro tinha que seguir as linhas da arquitectura moderna.” No 
seu filme anterior, “Mon Oncle” de 58, Tati criticava as fábricas e as habitações unifa-
miliares mas em “Playtime” a crítica centra-se nos edifícios de habitação colectiva, de 
escritórios e fundamentalmente na cidade. Tati realiza uma feroz crítica ao modo de vida 
homogeneizado, totalmente desumanizado que se desenvolvia nas cidades modernas. 

A influência de um espaço repetitivo, abstracto e sem atributos individuais é descrita 
de uma forma genial, reflectindo um mundo que perdeu as suas referências e que 
propaga a mesma arquitectura e modo de vida para Nova Iorque, Paris, Hong Kong ou 
Nova Deli.

rquitectura moderna. Actualmente constróem-se grandes edifícios em vidro, nada 
mais que vidro. Pertencemos a uma sociedade que gosta de se colocar numa vitrina. A 
sátira não se realiza sobre os lugares, mas sim sobre a sua utilização. Só procurei fazer 
um filme sobre a nossa época.”

O que aprendemos com “Playtime”, assim que deixamos de ser Hulot, a personagem 
principal do filme representada pelo próprio Tati, é que para perceber a arquitectura 
temos também que procurar aquilo que não se vê. A arquitectura está para além das 
aparências e não se resume a uma pura questão de desenho. No filme são confrontadas 
as acções do corpo humano com a arquitectura e é nesse confronto que se encontra o 
efeito cómico, por vezes demolidor, que Tati utiliza para fazer uma crítica à arquitectura 
e à cidade modernas.  

                                                                                             
 



777777



Lost Highway | David Lynch 1997
Texto: Luís Urbano

Em sentido estrito, dá-se o nome de arquitectura moderna à nova arquitectura 
surgida a seguir à 1ª Guerra Mundial e ao período de industrialização do pós-guerra. 
Foi caracterizada pela chamada arquitectura funcionalista, baseada numa pretensa 
realização das necessidades sociais. É uma arquitectura que existe por si própria sem 
passado nem lugar. A arquitectura moderna procurou a omnipresença, não reflecte a 
diversidade da sociedade mas impõe a sua própria distinção. Os seus edifícios são 
para ser vistos pela cidade, são a expressão da heroicidade do arquitecto. A arquitec-
tura moderna é o culminar de uma estética que procurou uma nova era mas a História 
recorda-nos que o sonho da razão imposto pelo modernismo nos trouxe alguns dissab-
ores. Há hoje, por exemplo, um consenso geral sobre o erro cometido pelos arquitectos 
modernos nos grandes esquemas de renovação que puseram de lado a malha urbana 
existente. Entretanto, surgiu uma nova atitude perante a cidade, mais integradora. Os 
arquitectos podem olhar para trás e ver o que os realizadores estavam a tentar dizer 
sobre a cidade nesses dias. A visão modernista da cidade esqueceu-se que há muitas 
maneiras de contar a mesma história. Uma das coisas com que os arquitectos poderiam 
ter aprendido é essa capacidade do cinema para incorporar e integrar os diferentes 
comportamentos humanos, que geram necessariamente lugares diferentes. A cidade, e 
foi isso que alguns modernistas não perceberam, é um lugar de diferentes narrativas. 
É polifónica.

O geral desencantamento provocado pelos resultados do Movimento Moderno, 
reflecte-se, ou foi mesmo antecipado, nas brilhantes comédias arquitectónicas de 
Jacques Tati. Um dos filmes paradigmáticos da representação da cidade moderna no 
cinema, “Playtime”, de 1965 ficou curiosamente conhecido em Portugal como “A Vida 
Moderna”. Apesar de a tendência, a partir dos anos 50, fosse filmar em cenários reais, 
o filme é um dos melhores exemplos da utilização de cenários construídos em estúdio. 
Playtime é um exemplo espantoso de uma arquitectura criada especificamente para o 
cinema e talvez valha a pena recordar a dimensão da sua concepção.

Durante a preparação de “Playtime”, Jacques Tati erigiu uma verdadeira cidade 
moderna, em grande escala, nos arredores de Paris, construindo, literalmente, arra-
nha-céus, edifícios de escritórios com escadas rolantes, portas giratórias e elevadores. 
Alguns dos edifícios tinham mesmo aquecimento central e o local de filmagens era tão 
grande que foram precisas duas centrais eléctricas que forneciam energia suficiente 
para cobrir as necessidades de uma cidade de 15.000 habitantes, transformando um 

local inicialmente deserto numa cidade que passou a chamar-se ‘Tativille’. Na ver-
dade, para obter as sequências desejadas, os edifícios eram móveis, deslocando-se 
através de rodas e carris. Nenhuma cidade existente podia dar a Tati esta flexibili-
dade. Esta não era uma cidade qualquer. Era a cidade que o realizador precisava para 
criticar e explorar a sua ideia de cidade moderna.

Apesar de não se sentir preparado para criticar directamente a arquitectura do seu 
tempo, os seus filmes, e em particular “Playtime”, são firmemente defensores do indi-
víduo face a um mundo crescentemente mecanizado. Numa entrevista aos Cahiers 
du Cinema, Tati explica que nos seus filmes “há gente prisioneira da arquitectura 
moderna porque os arquitectos as obrigam a circular de uma maneira determinada, 
sempre em linha recta.

“Pedi aos actores que andassem em linha recta, nunca em circunferências ou 
elipses, já que o mundo inteiro tinha que seguir as linhas da arquitectura moderna.” 
No seu filme anterior, “Mon Oncle” de 58, Tati criticava as fábricas e as habitações uni-
familiares mas em “Playtime” a crítica centra-se nos edifícios de habitação colectiva, 
de escritórios e fundamentalmente na cidade. Tati realiza uma feroz crítica ao modo 
de vida homogeneizado, totalmente desumanizado que se desenvolvia nas cidades 
modernas. A influência de um espaço repetitivo, abstracto e sem atributos individuais 
é descrita de uma forma genial, reflectindo um mundo que perdeu as suas referências 
e que propaga a mesma arquitectura e modo de vida para Nova Iorque, Paris, Hong 
Kong ou Nova Deli.

rquitectura moderna. Actualmente constróem-se grandes edifícios em vidro, nada 
mais que vidro. Pertencemos a uma sociedade que gosta de se colocar numa vitrina. 
A sátira não se realiza sobre os lugares, mas sim sobre a sua utilização. Só procurei 
fazer um filme sobre a nossa época.”

O que aprendemos com “Playtime”, assim que deixamos de ser Hulot, a per-
sonagem principal do filme representada pelo próprio Tati, é que para perceber a 
arquitectura temos também que procurar aquilo que não se vê. A arquitectura está 
para além das aparências e não se resume a uma pura questão de desenho. No filme 
são confrontadas as acções do corpo humano com a arquitectura e é nesse confronto 
que se encontra o efeito cómico, por vezes demolidor, que Tati utiliza para fazer uma 
crítica à arquitectura e à cidade modernas.   
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que tem horror ao contágio. 
Por outro lado este filme, mesmo no pricípio, a primeira imagem do filme é um 

olho. O filme começa e termina exactamente da mesma maneira. É um filme circular. 
O próprio olho é circular. 

Um dos objectos obcessivos do filme é um coelho, que a irmã vai cozinhar no forno. 
É o coelho que vai ficar durante todo o filme. O coelho é uma espécie de uma imagem 
de um feto, e o feto é por sua vez também qualquer coisa de circular. E o filme todo 
ele tem essa forma. Reparem que logo no primeiro plano, uma coisa tão simples como 
um plano de um olho, nós temos imediatamente a sensação, e isto é próprio de de 
uma grande cineasta, logo a primeira imagem dá-nos o filme todo. Ou seja, é um olho 
no qual a pupila se desloca de um lado para o outro e nós temos a sensação que a 
pupila é prisioneira das pálpebras. É uma coisa fortíssima e obcessiva, temos a ideia 
do pássaro que quer fugir de uma gaiola, e isso é uma imagem que a meu ver marca 
logo desde o início do filme. Por outro lado dá-nos imediatamente a ideia que o filme, 
que vamos ver o mundo pelos olhos dela. 

Logo a seguir ao genérico, vemos as imagens do corpo de mulheres que estão na 
clínica, é uma imagem sem que o Polanski acrescente seja o que fôr, todas as imagens 
da clínica são perfeitamente realistas, só que a maneira como são filmadas através de 
uma grande angular, e o sentimento que nós temos que estamos a ver essas imagens 
artavés do olhar da Catherine Deneuve, faz-nos partilhar essa espécie de repulsa pelo 
corpo, repulsa pelo contágio, pelo contacto com o outro.

Por sua vez, pequenas coisas tais como os pingos da água ajudam a caracterizar o 
filme. O filme é todo construido com elementos muito simples mas que criam de facto, 
quer a nível da banda sonora quer atrtavés da imagem, uma ideia obcessiva, uma ideia 
de ser invadida, de ser violada. Inclusivamente há uma imagem, que se vê da riua e 
depois se vê em casa, que há umas rachas pelas quais a casa pode ser invadida. 

A outra coisa é, eu penso que o filme é construido um pouco à imagem da visão 
que nós temos de quando se olha pelo judas da porta. O judas, como sabem é um olho 
de peixe, no fundo o Polanski utiliza, digamos assim, essa visão que nós temos do 
exterior da casa. Essa visão através do judas parece-me que é uma visão que inspira 
todo o filme. 

Não direi muito mais, acho que o filme fala por si.  

A Repulsa | Roman Polanski 1965
Texto: Transcrito da gravação da introdução de António Pedro Vasconcelos

A primeira coisa que vos queria dizer, é uma curiosidade que talvez ajude a perce-
ber o universo deste filme. Este filme foi concebido pelo Roman Polanski e o argumen-
tista que durante anos viveu com ele, chamado Gérard Brach. E curiosamente ambios 
têm uma história muito particular que ajuda a perceber o clima do filme.O Polanski foi 
metido num campo de concentração quando era muito pequenino. Os pais morreram 
no campo de concentração e ele fugiu com oito anos. Penso que este é um eemento 
que o terá marcado para toda a vida e provavelmente ajuda a perceber este filme. Por 
sua vez o Gérard Brach, que é o argumentista dele durante muito tempo, vive em Paris 
e durante anos vivia sem sair de casa. Trabalhava em casa, escrivia à mão, a mulher 
passava-lhe os textos à máquina. A mulher era a única que saia de casa, para fazer 
compras durante anos e anos. Até que um dia a mulher disse que ia deixá-lo, e nesse 
dia ele decidiu sair, foi à procura dela e decidiu convence-la a voltar para casa, voltou 
a meter-se em casa e voltou a não sair. Penso que estas duas histórias tem muito a ver 
com aquilo que vão ver no filme.

Este é um filme sobre uma jovem que se fecha em casa. É um filme que eu não 
via há anos, e é uma obra prima. São raros os realizadores que contam uma história 
com meios puramente visuais. O mestre do Polanski é o Hitchcock, é evidente. O 
Hitchcock era talvez de todos os cineastas, o realizador que melhor contava histórias 
por meios puramente visuais. Eu penso que os cineastas que foram formados ainda 
durante o cinema mudo, que foi o caso do Hitchcock, foram obrigados sobretudo nos 
últimos anos da década de 20 a exprimirem-se através da imagem. Eu penso que o 
Polanski é talvez o último herdeiro dessa tradição e dessa escola. Este é um filme todo 
contado por imagens e sons. Tem muito poucos diálogos, e é um filme onde tudo é dito 
através da câmara e sobretudo através de duas coisas. Uma é a utilização sistemática 
de uma objectiva que é a grande angular e que a partir de uma determinada altura do 
filme vai mais longe é uma super grande angular, que se chama olho de peixe, e como 
é dado desde o ínício, nós temos uma visão deformada da realidade. É uma imagem 
de certo modo subjectiva, era uma coisa que o Hitchcock utilizava sistemáticamente, 
fazendo-nos ver o mundo pelos olhos do personagem. Não uma visão objectiva, mas 
uma visão subjectiva.A segunda coisa que o Polanski utiliza para criar este universo 
obcessivo é a câmara. Se repararem o filme passa-se entre a clínica onde ela trabalha, 
ela é uma esteticista, não é por acaso, e a casa dela. De vez em quando há percursos 
quando ela sai, geralmente o mesmo percurso, e se repararem a câmara acompanha 
quase sempre da mesma maneira. Muito frequentemente ela é filmada de trás, como 
se houvesse uma espécie de um olhar sobre ela que ajuda a criar um clima de receio, 
um clima de medo, um clima de opressão. Por outro lado os planos em que ela sai para 
ir para o emprego ou para voltar para casa, ela é filmada de uma maneira que temos 
a impressão que ela é uma espécie de sonâmbulo. Ela anda na rua como uma sonâm-
bula, faz sempre o mesmo percurso. Há uma espécie de sentimento de repressão da 
realidade exterior que faz com que ela procure sistematicamente a casa. A casa é uma 
espécie de casulo, que se transforma numa prisão. 

Este é um filme de uma jovem que tem medo de ser violada, tem medo de uma 
maneira geral, e tem medo de ser agredida pela realidade. Tem horror a ser tocada, 
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Dui et, commodit ver augiat veliquis esequat,sendre magniscil quatuer 
aut delendre do enim quatue velestisim nissecte volor iriuscilla am 
velent numsandiat,secte minciliquat. Dui tem ipis augiamet vel ilit 
ulputat vulla core eum quat lor aliquis nos nonsectet augait praesequat 
lore dolor sit aute magna consectet autet numsan hent wis del eniscidui 
erilla con ullandit volore volorer sum quissit nullan ulla faccummodiam 
incil eliquat ilit lam ilisim nim eumsandre delenisl ulla faccum ex eugiat 
volobore tatum venis ea facilla feugait lummolenis nit wisismolobor ilisis 
ad eugait, commolor sis nosto enit lorerilisi.
Lor sim augait,se tat et, quis accummy nulla facin ut autat lutpat adigna 
faccum quam qui tem dit del et ut laoreetum dolore tat. Ut landiam, 
sequis aciduis acip et lut vulputpat.
Lore tatum velenim am nim veros non vel ercipsuscipit aut lore magna 
autatum nulla faci tis acidunt volor irit iure feum iure dolobore faccum 
quat. Ut am dit niam, quametue del diam vullaorerosto enim dolor 
sum veniametum dolenit at, sis euis eugue magna at,secte eugiam 

nonullaorper se et dolorer adip ea corpero od magna commodolorem 
del dolore minim veriusto consed duis enit ut atuerosto eumsan hent 
nibh ea facip euipsuscil do odit prat. Ut nos adit accum niam iriure 
magnim et volut velendrem eu feuguerat am quat wis euiscin voloreet 
luptat irit landre min utpation hent laore modolobore commod magnim 
ilismodol niscing elit adiam vullaore dolorercidunt wis autem iliquipit lore 
velesecte te magnisi.
Duisl esequat, sumsan veliquat vel dolor iuscipsustrud essequis delit 
at.
Lore dolore duipsum quam vero etum dolor iurem quat.
Lor sit, quiscing ex enim et at lobore diam dolor susci blaore dolore mod 
dunt ilit nonsectet, verat laorperatie feui euis nim del doloreraesequi tisl 
il exerciliquatue eugiat lutpat. Ut nulluptat vulputpatin euis nos nos aut 
vullaor ad tet augiam iure vel ut adiat ver sum dolor si.
Lore conse tie tat. Lore dui ea facilit ipit vercil ing eu faccum vent digna 
faciduis accummy nis et lore tat. Ut essi estisim vel dunt wisl et,secte 
dolestrud dolor irit ulla feugue etue dolent la consed modignisi.
Duisi. Lorperciduis ex eriurem nonsequip uscipis nullummy nis augiam 
venim doloreraessit at do ea commodio commodit utem dolor adipisi.
Lorem dolessed tatie del utpat landrem dit irit nummy nibh eugueriuscilla 
feugue cor adipsum il er in hendre dunt num velenim quat ad estrud tem 
velismolesto eugiat venim volorem iure molesto odolutpat, vercil iusci 
enis aliquisi ea at dit illandit vullandignim velent adignisi tis nulput 
praesed doloreet prat. Ut er augait nullaorem ea commy nim ero od do 
estie mod dolorper ate commy Lortie el del ing exercil ex eummy nosto 
eliquat iureetuer ipit ea feum zzriusci Lortie el del ing exercil ex eummy 
nosto eliquat iureetuer 

the ideal space

“my home is where my whooper is!“

conferências



84

A funcionalidade da nova casa é diferente da 
funcionalidade das casas tradicionais.

Na tradição o futuro é a repetição do passado, está inscrito no passado.

“A velocidade e a profundidade da mudança têm sido 
muito fortes... A sociedade de hoje precisa de mais 
elasticidade na casa do que a sociedade tradicional”
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Um terço ou um quarto dos portuenses vivem nos 
bairros sociais da cidade.
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Prof. Augusto S. Silva | Sociólogo
Podemos dar inícia a esta conversa com algumas interrogações. O que está a mudar 
nas sociedades Europeias, da Europa do Sul e Portugal?
... Que mudanças se verificaram nas últimas décadas e que podem ter consequências nas formas 
de habitação e de habitar?
... Essencialmente são quatro os pontos fundamentais a debatermos aqui. Um primeiro que tem 
que ver com a composição social e a centralidade simbólica. Um segundo aspecto que são os 
padrões familiares no sentido ato. Um outro que tem que ver com as culturas, os padrões, e os 
modelos de comportamento. Por fim a organização e vivência do espaço para além do habitar...

... Há uma mecânica nas nossas casas que é evidente, é um enorme processo de dignificação é 
- comunicação - é troca de mensagens, e as casas são também sujeitos de comunicação e não 
só objecto. Hoje a uma visita de cortesia faz-se a apresentação dos vários compartimentos e 
depois ver o vídeo.

As classes populares, organizam-se em modos de vidas e as “beautifull peoples” e 
as novas classes média organizam estilos de vida. 

“Aumenta a necessidade do consumo e de equipamentos domésticos... No 
Mundo de hoje a Tv é o primeiro requisito da casa.”
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Hoje mais do que nunca as casas estão saturadas de comunicação. A escola 
do Porto, corta, elimina, e rasura tudo o que é significação do cliente, mas é de 
arquitecto.

“Hoje as sociedades são redes, predominam as direcções e funcionam por 
fluxos. Não resolvel os problemas do passado. Há um máximo de travessia e um 
mínimo de fixação ao lugar.“
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“A minha escola é a da semiótica. A arquitectura é linguagem. Falar é a linguagem. 
Não chega a imagem de alguém a falar.”

“O arquitecto não volta ao local do crime. Saber se 
comunicou com as pessoas. Saber se estas rejeitam ou não? Saber se mexem ou 
não mexem na sua arquitectura. Mas os arquitectos não sabem!”

“Já não há família modelo. Já não há padrões codificados. Já não se publicam os livros 
que ensinam a fazer casas.”

“Rescuscitar Mies deve ser sujeito a uma crítica psicológica e simbológica. Vivemos 
entre extremos e a solução não é viver entre isto ou aquilo mas nas combinatórias 
que não sendo médias são combinações de valores.”
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Prof. Nuno Portas | Arquitecto
Ainda há 30 anos quando se faziam inquéritos, como é que diferentes famílias hab-
itavam casa iguais, a família era um paradigma estável. Parecia possível trabalhar 
sobre padrões. Em trinta anos as coisas mudaram e muito. A procura social é muito 
mais individualizada em modos de vida e estilos de vida. Na altura tinhamos varia-
ções que se faziam, mas os clientes estavam padronizados. Depois dos anos 60 
começaram a mudar os padrões dos clientes, e se os modelos estavam desadapta-
dos das pessoas que viviam estão muito mais hoje, depois de 3 ou 4 gerações. Hoje 
domina a palavra carro, flexibilidade e diferença. O processo de pensar e projectar 
a habitação é mais volátil.
(...)
Noites de lua cheia, o filme fetiche é uma lição de arquitectura e urbanismo. 
Segundo o provérbio “o que tem duas mulheres perde a alma, o que tem duas casas 
perde a razão”. (...) O problema é estar entre a memória e a tábua rasa, ou entre a 
casa velha e a moderna.

“É altura de voltarmos a pensar a arquitectura como o que está dentro e pensarmos 
menos no invólucro.”
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“Não aos espaços deterministas!...” 
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Carolina Leite | Socióloga
“Os emigrantes que partiram da década de 60 e 70 para países europeus, mais tarde 
construiram caisas nas aldeias de origem em Portugal. Nessa altura a maioria dos 
homens trabalha na construção civil, possibilitando que os trabalhos de reabilitação 
fossem feitos pelos mesmos. De um modo geral o rés-do-chão é destinado para uma 
actividade produtiva. Em Paris, os familias portuguesas ocuparam rapidamente as 
casas das porteiras. Essas casas, tinham apenas uma divisão.
Nos anos 80, os portugueses começam a comprar habitações mais acessíveis nas 
periferias europeias. A oferta da urbanidade para o emigrante é hoje mais importante 
do que a casa na aldeia”

“a oferta da urbanidade para o emigrante é mais importante do que a casa na aldeia”

“não sei se o desejo é um ponto de partida muito estável”
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“nos anos 60, as mulheres não emigravam”

“existem 3 gerações de casas de emigrantes”

“...em 70 casos, apenas uma família tinha encomendado um projecto a um 
arquitecto. Os emigrantes, não recorrendo a arquitectos, estão muito contentes com 
a casa que têm.”
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Manuel Mendes | Arquitecto
Inácio Solá Morales escreveu há uns anos atrás que a arquitectura não tem nada 
a ver com a matéria, tem a ver com energia. E que isso é desde o Vitrúvio, só que 
os arquitectos têm preguiça para ler, e normalmente ficam nas primeiras  páginas 
do Vitrúvio e só lêem que  a arquitectura é uma simbiose do material, da forma e 
do uso. Ele diz outra coisa, ele diz que é a energia, que é o fogo da palavra, que é 
a essência da arquitectura. (...) 

Acho que toda a arquitectura do século XX é a pensar como é que há de ganhar 
agilidade para se reproduzir. Isto é, grande parte grande parte arquitectura tenta 
desfazer a presença do muro, tentar agilizar a presença do muro. A ponto de 
praticamente esse continente se confundir hoje, ou pelo menos grande parte 
da essência do trabalho do arquitecto pareça estar entretido numa espécie 
de exercício da embalagem. Ou seja, não está nada preocupado com o que 
se passa fora da embalagem, não está nada preocupado com o que se passa 
dentro da embalagem, aparentemente parece estar muito entretido com o pacote 
propriamente dito. (...)

Se é suposto que o arquitecto permaneça um conceptualizador de continente-edifícios, 
também não deixa de ser condição, o facto desse continente estar cada vez mais 
marcado por um debilitamento da noção de edifício, da finalidade prática e funcional da 
arquitectura. 
O continente-edifício é a geometria de uma disposição sobre-para um complexo de 
geometrias de relações e medidas, de categorias e figuras de significados e sentidos. 
O edifício é a acomodação-organização de espaços fenomenológicos uma paisagem 
de acontecimentos. Numa estratégia de objectivos, a acção da arquitectura coloca-se, 
aventura-se, na conceptualização-especulação de invólucros-suportes aptos a aceitar 
uma errância de conteúdos ou mobilidade de significados.(...)

“umas das variantes mais interessantes, no programa da casa contemporâneo, tem 
incidido pelo conceito da disposição”

Eu diria que aparentemente pudesse dizer de uma forma apressada que toda a arqui-
tectura do século XX parece ter perseguido esta procura de agilidade 

“Tenho quase a certeza que uma casa não é um hambúrguer. Não é onde está o hambúrguer, a não ser que a gente tenha essa ideia de casa, o sítio onde está a comida, ou se é 
eventualmente o sítio instantâneo, ou se é o sítio da cultura massificada, da energia massificada, da repetição. Eu creio que a casa será tudo menos isso.
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“a arquitectura torna-se mais do que nunca uma questão de consciência” - F. Soriano

“deslocar o trabalho do arquitecto de uma poética do espaço para uma poética do 
relacional”

“Eu confesso que não via o Nuno Portas há muito tempo. Já não o via há pelo menos cinco ou seis anos... Emocionou-me muito ouvi-lo no outro dia. Num momento onde o estético 
se sobrepõe ao político, uma das coisas que me comoveu no seu discurso foi a sua identificação relativamente à arquitectura, através desta variável do político. Ainda por cima 
uma variável que consome pouco hoje, e se calhar consome bastante mais do que nós arquitectos gostamos de atender. “
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Manuel Graça Dias | Arquitecto
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Encerramento
Perturbar, perturbar, Sr Minnetti.

A dimensão onirica do espaço permitiu-nos voltar à utopia, à dimensão íntima e 
redutora do desejo como factor indutor para o projecto. Pondo em causa o espaço, 
o projecto e o sujeito.

A casa pelo secreto desejo que procuramos, torna-se algo imaterial, mais celestial 
que terrena, mais permissiva que autoritária, mais exterior que interior, mais aven-
tura do que manutenção, mais duvida que certeza, mais sentimento que razão, 
mais espaço do que imagem ou representatividade de si própria ou do próprio 
autor/actor.

Neste workshop provocamos a seriedade e a responsabilidade do confronto do 
nosso olhar com nós próprios, sem filtros, sem mascaras, sem preconceitos e des-
pidos perante a nossa vontade, construímos os sonhos e as suas representações... 
boas ou más, da nossa obra que em papel construímos.

Não habitamos – adaptamos a uns espaços que nos impõem mais ou menos per-
sonalizados. A casa genérica ficou em aberto como expressão de um quase ideal 
de liberdade. Será este ideal de “espaço livre” o próximo tema a trabalhar?
Ciamh fica também em aberto, suspenso sobre o desejo de reflexão e memória.

A todos deve um agradecimento especial, pela dedicação, seriedade e trabalho 
realizado, mas sobretudo por essa vontade de materializar o confronto contra o 
estabelecido que todos os dias nos adormece e nos anestesia.
 
E porque parece ser necessário ainda voltar a odiar os “clássicos”, os velhos e 
os novos que todos os dias surgem, porque com os “clássicos”diz-nos Thomas 
Bernhard , a Humanidade fica em casa,  ninguém a incómoda e o que é preciso é 
perturbar, perturbar... ainda hoje!

Rui Braz Afonso
Nuno Lacerda Lopes
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