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Uma reflexão sobre o espaço é uma análise da vida. 

Duvignaud 



Justif icação 

Pratico e penso Pedagogia há mais de vinte anos. Dei-me conta, no entanto, que toda 
a minha acção pedagógica foi profundamente marcada pelo facto deter passado, como estudan
te, por uma escola de formação de Arquitectos. 

A problemática do Espaço sempre esteve presente nas diversas situações de trabalho 
em que me tenho implicado. 

Enquanto professora de educação visual no Ensino Preparatório, dei aulas em escolas 
com características muito diferentes: espaços projectados para serem mesmo escolas, espaços im
provisados adaptados a escolas. Nunca sobrevalorizei as limitações, muito frequentes, desses es
paços. Procurei sempre, pelo contrário, integrar o espaço que me era dado (dentro da escola) no 
espaço envolvente {fora da escola), tornando-o objecto do próprio estudo. 

Posso referir, como palavras-síntese da minha acção pedagógica, as de alunos, ao saí
rem do espaço/aula para a descoberta da cidade: 

«Saímos da escola quase numa excursão. Explorámos tudo e viemos a cantar. Vimos tudo bem 
visto». 

No Ensino Unificado, porém, o grupo de adolescentes surgiu-me como uma nova exi
gência. A relação, embora ainda muito marcada pela autoridade do Pai (transferência que a Es
cola faz na imagem do Professor), permite, no entanto, um novo diálogo. E a Educação Visual 
presta-se admiravelmente a essa troca, pois ver é problematizar. 

Uma nova dimensão poude ser trabalhada: a social. 0 adolescente está mais atento 
ao contexto onde as coisas se observam ;é mais crítico na sua observação; é mais questionador por
que mais idealista. Foi possível praticara Pedagogia do Projecto, isto é:abordar, num campo de 
problemas, aspectos parcelares, com enfoque social; trabalhar em equipa; analisar a dinâmica dos 
grupos; iluminar o campo de trabalho com achegas diversificadas, numa abordagem pluridiscipli
nar. Uma nova atitude aconteceu: 

— na relação Aluno-Aluno, a transformação da competição em cooperação; 
— na relação Professor-Aluno, a mudança da diversidade de trabalho para o traba

lho integrado; 
— na relação Escola-Comunidade, a alteração da exterioridade recíproca para a in-
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ter-relação. 
Embora no âmbito de uma área específica, a visão das coisas passou a ser diferente. 

Enquanto professora de futuras educadoras de infância, nas áreas de Educação Esté
tica e de Expressão e Comunicação, comecei a interiorizar a importância, para o jovem adulto, 
da aprendizagem a partir de uma vivência participada. 

Pressupostos metodológicos como os que a seguir se enunciam1 tornaram-se uma 
constante da minha própria aprendizagem e da formação proposta a outros: 

- A aprendizagem só é real quando, em vez de se receberem passivamente os ensi
namentos, se encontram por esforço próprio, respostas para problemas que interessa resolver. Por 
tal razão toda a formação deve processar-se numa atitude de permanente pesquisa; 

- Todo o formador deve fazer a sua preparação de acordo com os princípios que 
deseja ver praticados na sua actuação profissional. 

Assim, em 1962, fundei com a então colega decurso Fernanda Alcântara, um «Ate
lier de expressão livre» {pintura e desenho) para crianças e adolescentes. A actividade ali desen
volvida foi continuada e aprofundada, a partir de 1965, com Elvira Leite. 

Este atelier foi o verdadeiro laboratório da aprendizagem da linguagem plástica da 
criança e do adolescente. Muito influenciado, na origem, pelo pedagogo Arno Stern, definiu-se, 
mais tarde, com feição própria. 

A diferença entre os espaços para a expressão livre e os espaços para a educação vi
sual começou a evidenciar-se. Um grande interessa pela relação levou-me a iniciar, por essa altu
ra, a minha formação como terapeuta. 

Integrada no Centro de Saúde Mental Infantil e Juvenil do Porto, iniciei uma nova 
aprendizagem com o desenho e a pintura de expressão livre, tomados no seu valor projectivo, co
mo tratamento e apoio ao diagnóstico. 

1. Luiza CORTESÃO, Manuela MALPIQUE, Maria Arminda TORRES, Maria de Jesus L IMA. 

Proposta de um curricula para Formação de Formadores, Porto, CICFF/1982. 
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Aprendi a projectar um espaço adequado à pintura, para grupos terapêuticos: 

Mesmo quando fisicamente aberto, deve transformar-se num espaço fechado como um ovo — 
um útero - onde a criança, o adolescente, encontrem condições para ser, para crescer. E ser é po
der dizer a sua palavra, é poder deixar a sua imagem. 

Este espaço é fundamentalmente a relação entre quem vem pintar e quem cria as condições para 
se desejar pintar. 

Ë um espaço onde se trabalha em grupo, em grande liberdade porque há um grande rigor. 
Pinta-se de pé. É necessário prever a maior mobilidade do corpo: a maior expansão ou o maior 

retraimento. 
Há regras. Uma mesa-paleta comum exige atenção às cores — o que quer dizer ao Outro," que vai 

também utilizá-las. Sendo, por natureza, uma actividade individual de expressão livre, há um con
fronto permanente com o Outro, no grupo. O crescimento do grupo vai ajudar o crescimento indi
vidual. 

Há silêncios. 
Há risos. 

Há falas. Fala-se do que se pinta - se se quiser. Baixo ou alto. Antes, durante ou depois - ou 
nunca. 

Estabelece-se a relação com o Outro das formas mais variadas: ou procurando ficar ao lado de, 
ou bem separado de, de costas mesmo. Pintando para seduzir ou pintando para agredir. Ou evita-
-se a todo o custo a relação, num fechamento (num apelo) de bicho de conta, em frente da folha 
branca, sem a manchar. 

A pintura, mesmo quando na aparência não o parece ser, é a relação com o adulto que está pre
sente. E o adulto, aqui des-sacralizado, leva tempo a ser entendido na sua permissividade {não sedu
tora) - verdadeiro catalizador de imagens contidas, à espera da chuva que faça alagar as margens. 

Como o leite e o esperma, a tinta é criadora. 

Aprendi que a terapia é uma arte. 

Não me sai da ideia esse espaço que imagino - e que gostaria de saber projectar - para a relação 
com os autistas. Sem cantos, sem arestas, macio como a pele e moldave! e quente como o contacto 
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com um corpo que se entrega, com sol e com sombra, com a cor do búzio por dentro, com uma 
grande bolsa de água, com terra, um espaço para ser como 
para fazer regressar 
para. 

Num dos meus grupos terapêuticos há um adolescente, de cavados olhos negros, que pinta o pa
pel só com preto, num ritmo sacudido pelo próprio ritmo da fala, solilóquio indecifrável que eu, 
mesmo assim, partilho, no deslumbramento de uma comunicação que o meu inconsciente percebe, 
porque há deslumbramento. 

Ali estou na quase impossível hipótese de ser, para ele, uma referência. De vez em quando vol-
ta-se para mim como se espreitasse na esquina de uma rua, rápido como um flash, mas sempre os 
nossos olhos se encontram. Os outros dizem que só tenho olhos para ele. Mas não. Como as mães 
divido os olhos por todos; mas, como as mães, acabo por só ter olhos para ele, pois ele lembra-me 
esse espaço sem cantos... com a cor do búzio por dentro... 
um espaço para ser como 
para fazer regressar 
para. 

Interiorizei a importância da aprendizagem que se faz numa equipa pluridisciplinar 
(médicos, psicológicos, enfermeiros, educadores, assistentes sociais). 

Tive a oportunidade de reflectir sobre a minha prática, em estudos feitos2. 

2. Manuela MALPIQUE. 

Da regressão (fundamentos psicopedagógicos para a educação artística na adolescência), Lisboa, Boletim do C.P.E.S./1970. 

Celeste e Manuela MALPIQUE. 

Pintura a dedo — seu interesse terapêutico e reeducativo em crianças psicóticas ou com deficientes intelectuais 

Lisboa/1970. 

Manuela MALPIQUE. 

Estudo de simetria em crianças e adolescentes e sua possfvel relação com o eu corporal imaginário, Porto, SITIM/1972. 

Jorge Ml RA COELHO e Manuela MALPIQUE. 

Interimagem de Grupo em Psicoterapia da Infância, Porto/1974. 
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Consegui, após um trabalho profundo sobre mim própria (Técnicas de «Imagerie 
Mentale» com André Virei; Dramaterapia com Sue Jennings; Psicodrama com Carlos Chan e 
Roy Schetlworth; Bioenergia, com Cândida Gonzalez), delimitar o território entre a Pedagogia e 
a Terapia, não as isolando, mas procurando entender os pontos onde elas se tocam. 

Enquanto investigadora num Projecto de desenvolvimento curricular para formação 
sóciopsicopedagógica de formadores de professores3 (objectivos, conteúdos, metodologias), 
uma, entre muitas outras oportunidades que tive, foi poder reflectir sobre os problemas do espa
ço e a sua importância na Pedagogia. Essa reflexão, baseada na experiência anterior e aprofunda
da em equipa, concretizou-se no livro O ESPAÇO PEDAGÓGICO. 

0 tempo que dediquei à colaboração nesse Projecto acabou por me revelar que, em
bora vinculada, por opção, à prática da Pedagogia e da Terapia e não à prática da Arquitectura, 
tinha uma palavra a dizer aos Arquitectos, como professora, retomando assim o conceito da 
aprendizagem como troca de saberes. 

E o que poderei dizer aos Arquitectos é a minha convicção (enraizada na prática do 
meu ensino/aprendizagem e interiorizada na consciencialização de necessidades profundas do in
divíduo) de que a Escola — sensibilizada à intervenção do método clínico e na sua tendência ac
tual para uma educação relacionada com o meio ambiente — pode concorrer para a apreensão de 
um conceito que não é mais do foro dos Arquitectos: a urbanidade. 

Venho, pois, propor o rompimento do «discurso único e hermético dos especialis
tas». 

2. Icont.) 

Jorge MIRACOELHO (com a colaboração de M. MALPIQUE). 

Grupos Terapêuticos num Centro de Saúde Mental Infantil e Juvenil Porto/1980. 

3. Luiza CORTESÃO, Manuela MALPIQUE, Maria Arminda TORRES, Maria de Jesus LIMA. 

Projecto de Formação de Formadores - Relatório Final, Porto, CICFF/1982. 
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O trabalho que apresento consta de 

0 trabalho que apresento consta de: 

• Um SEMINÁRIO sobre o espaço pedagógico, cujo conteúdo é o dos livros que apresento em 
anexo: 

0 ESPAÇO PEDAGÓGICO 
1 A casa/O caminho casa-escola/A escola 
2 Corpo/Espaço/Comunicação 

(Estes livros são o testemunho de práticas pedagógicas reflectidas em comum por três pro
fessores: Alberto Carneiro, Elvira Leite e eu própria). 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
"VÉRSIDADE DO PORTO 

• Uma reflexão sobre a TEORIA DA PRATICA (aspectos metodológicos da prática educativa) 

• Uma ANTO LOG IA de textos sobre saber fazer o espaço, saber viver o espaço. 
(Estes textos foram escolhidos com o objectivo de dimensionar o carácter pluridisciplinar do 
conceito de urbanidade. Neles estão expressas ideias do sociólogo, do poeta, do professor, 
do arquitecto, do filósofo, do psicólogo, do cidadão comum. A Antologia foi organizada de 
modo a poder fazer-se uma leitura paralela à de O espaço pedagógico. (Ver o quadro que se 
segue). 
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ESPAÇO PEDAGÓGICO ANTOLOGIA 
Saber fazer o espaço saber viver o espaço 

A CASA A casa que hoje sou A casa ou o mundo às avessas 
P. Bourdieu 

0 CAMINHO CASA-ESCOLA Oiço, coados pela minha desattensão, os ruídos... 0 horizonte, aparência dos meus possíveis 
B. Mil let 

Desde antes de manhã cedo, contra o uso solar desta 
cidade clara... 0 desejo é do lugar 

F.Wahl 

A ESCOLA Ai que prazer 

M WB ! r'-i- V ^ / JL H. ' _l_ v_̂  

Une école décloisonnée comme pivot d'un nouveau 
quartier 

Grupo de Arquitectos Vandkunsten 

CORPO/MATÉRIA/ESPAÇO 

CORPO/ESP AÇO/TEMPO 

Gato que brincas na rua 

FACULDADE DEARQUr 
JNIVERSIDADE DO P0RTO 

Outrora gosava tudo isto, por isso é só agora... 

As festas são um elemento vivo da Urbanidade 
M. Mal pique 

Outrora 
A porta das metamorfoses 

A. Virei 
Agora 
Un palais des thermes souterrain pour Stockholm 

P. Reims 

Arquitecturas marginais nos Estados Unidos 
J . Guynet e S. Goutman 

SÍNTESE Não conheço ali ninguém Urbanidade — origem, uso, definição 

... acompanhado, companheiro 



Proposta 

A proposta que apresento para discussão deste trabalho deverá desenvolver-se em 
dois tempos: 

• 0 primeiro tempo, tempo privado, corresponderá à animação do SEMINÁRIO, que será fei
ta por dois animadores, sendo eu um deles. 

Tempo previsto: 35 horas. 

I r I I f i I I I 
• 0 segundo tempo, tempo público, corresponderá à discussão de dois temas fundamentais: 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
A TEORIA DA PRÁTICA 
Aspectos metodológicos da prática educativa 
(0 Seminário será tomado como referência). 

AURBANIDADE 
Um conceito pluridisciplinar a veicular, também, pela Escola 
(A Antologia poderá servir de base ao debate). 

Tempo previsto: 0 correspondente ao da discussão de uma defesa de tese. 

13 



1. O Seminário 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 



O Seminário deverá integrar-se no âmbito das actividades pedagógicas dos alunos do 
Curso de Arquitectura. O professor Alberto Carneiro, um dos criadores do Seminário, aceita ser, 
comigo, um dos animadores. Pretende-se, com esse facto, que o Seminário não surja como algo 
totalmente exterior, quer a nível da orientação, quer a nível do currículo. 

Sendo, pela sua natureza, um tempo de reflexão diferente, o Seminário deverá, no 
entanto, possibilitar aos alunos a continuação de aprendizagens no âmbito geral da formação do 
arquitecto, e a dois níveis: p do recebimento da informação (conteúdos e metodologias); o da 
consciência da formação pessoal (vivência participada). Nesse sentido é importante que os parti
cipantes se sintam enquadrados, para o que concorrerá o seu conhecimento de um dos animado
res (o professor) e o do seu local de trabalho (a Escola). Estes requisitos são fundamentais num 
trabalho em que se irá fazer uma abordagem pessoal mais profunda. 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 

São finalidades do"Seminário, a nível dos estudantes: 

— dar-lhes a conhecer, pela prática, a importância de técnicas de dinâmica corporal 
e relacional (a expressão e a comunicação) na apreensão do espaço; 

— possibilitar-lhes uma formação a nível mais pessoal, permitindo-lhes uma maior 
consciência de aspectos do trabalho em grupo, das suas próprias atitudes e sentimentos no gru
po; 

— suscitar-lhes a compreensão de um conceito de espaço pedagógico, perspectivado 
a partir das suas vivências como alunos. 

A divulgação do Seminário será feita através de uma carta-convite. O grupo a organi
zar terá 16 a 20 membros. Será desejável a presença de, pelo menos, um elemento do júri que irá 
arguir este trabalho. Esse elemento poderá ser, também, participante, ou apenas um observador, 
se considerar ser esse o seu papel. Nesta última função, deverá assistir integralmente às sessões, 
sem intervir. 
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O Seminário será registado em vídeo para possibilitar, se necessário, uma análise 
melhor fundamentada na discussão pública do trabalho. 

Prevê-se para o Seminário a duração de 5 dias consecutivos, num total de cerca de 
35 horas. Para o seu desenvolvimento serão indicadas, pelo júri, a data e a forma que melhor se 
articulem com a orgânica da Escala. 

P8RTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 

£N TACÃO 

_ 
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o seminário terá acontecido 

Uma esquina é potencialmente um encontro. É um risco, uma aventura, um jogo, a 
passagem de um tempo a outro, um ir para. 



2. A Teoria da Prática 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 



os conceitos de clínico e de experimental em ciências humanas 

0 Seminário aconteceu... 

Terá sido uma aventura em que se aprendeu de maneira diferente porque «o que é 
apreendido pelo corpo não é qualquer coisa que se tem, como um saber que se pode colocar à 
nossa frente, mas qualquer coisa que se é». Esta frase de Bourdieu é exemplar para esclarecer 
dois conceitos fundamentais nas ciências humanas,1 presentes, com frequência, nas práticas 
educativas: o de cl ínico e o de experimental. 

O conceito restrito do termo cl mica2 é o da instituição com a finalidade de tratar 
doentes hospitalizados. 0 conceito amplo do termo abrange todas as instituições onde se dão 
consultas, a título terapêutico ou profiláctico, de indivíduos doentes, fragilizados ou inadapta
dos. Neste sentido, o método clínico abrange todo o processo de observação directa, pormenori
zada, na entrevista ou em consultas pedagógicas (nas «child guidance clinic», por exemplo). 

O conceito de clínico é um conceito chave na d fade teoria-prática, isto é, na ligação 
entre a ciência como conhecimento teórico e a ciência como conhecimento aplicado. As ciências 
da educação não podem ignorá-lo, embora práticos e teóricos assumam atitudes diferentes, con
siderando estes últimos, o método clínico mais do domínio da arte do que da ciência. No méto
do clínico tudo passa pela relação. Assim como o médico diz «não há doenças, há doentes», o 
professor poderá dizer «não há programas, há alunos». A prática da pedagogia revela-nos esse 
facto diariamente. 

O método clínico é qualitativo, monográfico, praticado sobre o terreno. Não é 
qualquer pessoa que o pode pôr em prática. Perante um indivíduo ou um grupo, numa situação 
concreta, o esforço da atitude clínica é apreender o sentido do comportamento e das representa
ções do indivíduo ou do grupo, colocando-se alternadamente na posição de observador ou na do 
agente da acção e da sua vivência. A sua palavra tem que ser plural, não prevista, subjectiva, re
sultante do que vai acontecer, do que será a realidade do encontro. No encontro individual have-

1. «São ciências humanas as que têm por objecto de análise as diversas actividades humanas, desde que impliquem relações 

dos homens entre si e dos homens com as coisas, como as obras, instituições e relações que daf resultem» (segundo Julien 

FREUND, Les théories des sciences humaines, Paris, P.U.F ./1973, citado por René BARBIER em La recherche-action dans 

l'institution éducative, Bordas, Paris/1977). 

2. Do grego Kliné, aquele que está deitado na cama, aquele que vai junto da cama do doente. 
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rá sempre invenção. O método clínico trabalha com a minha pessoa, com o que eu sou, com o 
que eu sei — e eu sou único, não repetfvel. 

No processo clínico é preciso pôr em movimento um dispositivo que leve à mudan

ça. A validade ou não da intervenção está no que vai acontecer. 

Ao contrário, o experimentalista procura criar uma situação artificial com variáveis 
controladas e isoladas do meio ambiente. A abordagem que faz é parcelar e não depende do tem

po em que é feita. Pretende estabelecer provas ou situações que se possam estandardizar e de 
que ele é a testemunha objectiva. Pretende situar os resultados sobre uma escala de medida pre

viamente validada em relação a uma amostra. 
0 experimentalista usa processos repetíveis, formalizáveis, apreensíveis e utilizá

veis não importa por quem. Se represento uma instituição de que sou o agente, a minha função 
é pôr em marcha algo que deve ter a maior homogeneidade, identificar práticas comparáveis e 
reduzir ao máximo os parâmetros individuais. 

'IVENTACAO 

O método experimental científico realizase sobre um conhecimento que se tem. 
Procura provar o que se diz. É métrico, sistemático, comparativo, e praticado, na medida do 
possível, no laboratório. 

■ 

Resumindo, podemos dizer que: o método clínico constrói um saber horizontal, 
que se colhe por esforço próprio em trabalho de campo; o método experimental constrói um 
saber vertical, que se colhe sobre a prática do outro. 

A imprecisão cientifica do método clínico corresponde a rigidez do método experi

mental. 
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os conceitos de desejo e de prazer segundo Freud e Reich 

O conceito de clínico avança para as várias disciplinas das ciências humanas (psico
logia, sociologia e antropologia, filosofia da «praxis», história e economia) e podemos, assim, fa
lar em ciências humanas clínicas que René Barbier define como «o conjunto das ciências huma
nas que têm como finalidade intervir no meio humano de maneira a permitir às pessoas e aos 
grupos tomarem consciência da sua situação, individual e colectiva, na perspectiva de uma mu
dança em profundidade3 », 

Dado que pretendo fundamentar teoricamente o Seminário, abordarei apenas, den
tro da psicologia clínica, os conceitos de desejo e deprazer, segundo Freud e Reich, para se en
tenderem as fontes aonde vão beber as novas técnicas de dinâmica corporal e relacional de ani
mação de grupos. 

Seguindo de perto o pensamento de René Barbier, ele diz-nos que as fontes teóri
cas e práticas da psicologia clínica estão ligadas a duas correntes essenciais: 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
— a Psicanálise 

ITRQ DE DOC-UMENfAÇÃO 

- o Movimento do Potencial Humano. 

De um lado, a Psicanálise, Freud e os seus discípulos contemporâneos. Do outro, 
Reich e as psicoterapias de grupo modernas (Pearls e a terapia da Gestalt, a Bioenergia ou análi
se caracterial bioenergética, o Psicodrama de Moreno, a Psicoterapia centrada no paciente, de 
Rogers). 

Esta bifurcação da Psicologia Clínica revela-se pelas diferentes concepções que estas 
duas correntes têm dos conceitos de desejo e deprazer. 

Segundo Laplanche e Pontalis" o desejo é «na concepção dinâmica freudiana, um 
dos poios do conflito defensivo: o desejo inconsciente tende a realizar-se restabelecendo, pelas 
leis do processo primário, os sinais ligados às primeiras experiências de satisfação. A psicanálise 
mostrou, sobre o modelo do sonho, como o desejo se encontra nos sintomas sob a forma de 
compromisso». 

3. op. ci t . 

4 . LAPLANCHE e PONTALIS, Vocabulaire da la Psychanalyse, Paris, P.U.F./1968. 
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Jacques Lacan faz, da noção de desejo, o próprio objecto de estudo da teoria anal íti-
ca. Distingue, em relação ao desejo, duas noções: a necessidade e o apelo. 

A necessidade visa um objecto específico e satisfaz-se com ele. É fisiológica: necessi
dade de comer, de dormir... 0 apelo é formulado e dirige-se a outrem: «a uma presença ou a 
uma ausência». No fundo é um pedido de amor. 

O desejo nasce do desvio entre a necessidade e o apelo. Não pode reduzir-se à neces
sidade porque não é, no seu princípio, relação com um objecto real, independente do sujeito, 
mas relação com a fantasia; não pode reduzir-se ao apelo porquanto procura impor-se sem ter 
em conta a linguagem e o inconsciente do outro, e exige ser reconhecido, em absoluto, por si. 

O desejo enraiza-se no imaginário do indivíduo. 

j l ' w^ I 'I í \ . 
Para falar em prazer não podemos separar as noções de princípio de prazer e príncí-

pio de realidade. Cada um destes princípios rege um tipo de funcionamento mental. 
0 princípio do prazer tem como finalidade evitar o desprazer. 0 princípio de reali

dade sucede-se ao princípio de prazer. No bébé a procura de satisfação far-se-á pela via mais cur
ta, isto é, pela descarga imediata da tensão pulsional. Mas, progressivamente, ao dar-se conta da 
realidade envolvente, surge no individuo a capacidade de interiorizar, cada vez melhor, a realiza
ção alucinatória do desejo. Isso permite-lhe distanciar-se do objecto de prazer e suportar a frus
tração. A procura da satisfação já não se faz pela via mais curta mas, como o indicam Laplanche 
e Pontalis, «exige desvios, o adiamento do seu resultado em função das condições impostas pelo 
mundo exterior». 

0 princípio da realidade leva à frustração e à sublimação da energia pulsional. 

Para Reich, pelo contrário5, existem desejos e prazeres sãos e naturais que têm uma 
função biológica positiva. A acumulação sistemática da energia pulsional não descarregada é que 
é a fonte de todas as doenças psicossomáticas. É preciso, portanto, deixar que o sintoma se ex
prima com a descarga afectiva que o acompanha, para se revelarem os desejos originais escondi
dos pelo sintoma. A descarga afectiva só é possível em condições não repressivas de prazer par
tilhado. 

0 prazer partilhado leva à gratidão, à valorização do outro, à aceitação do outro na 
singularidade da sua diferença. 

5. René BARBIER, op. cit. 
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Convicto de que a sexualidade é o centro em torno do qual gravitam a vida íntima 
do indivíduo e toda a vida social, procura, através da sua teoria sobre o orgasmo e da sua desco
berta da energia vital (orgona) fazer uma revolução sexual. Restituir a «potência orgástica» do 
indivíduo e quebrar-lhe a «couraça caracterial» é o começo de uma revolução ainda mais ampla: 
social. 

Reich considera que a deformação caracterial das massas é a condição psicológica do 
sucesso dos regimes autoritários (o fascismo, por exemplo), pois ajuda os indivíduos a realizarem 
abertamente os seus impulsos sado-masoquistas. 

Considera também que para se conseguir o elo entre a estrutura económica e políti
ca da sociedade e a estrutura caracterial das massas é preciso que haja um movimento intrapsí-
quíco da energia pulsional nos indivíduos (economia sexual). 

O indivíduo «orgasticamente potente» não poderá mais submeter-se à hipocrisia da 
moral burguesa; deverá rejeitar o trabalho mecânico e exigir um trabalho adequado às suas ten
dências e que lhe permita criatividade. 

Sexualidade e trabalho fazem parte do mesmo movimento energético. A sublimação 
é natural e a sociabilidade fundada sobre a repressão social de necessidades pulsionaîs naturais 
leva à destruição virtual da vida. 

«Pensador actual e pensador plural», ele faz um apelo ao Homem, para que procure 
«respirar melhor, movimentar-se melhor, emocionar-se melhor, comunicar melhor, amar melhor, 
viver melhor — viver...6 ». 

6. Roger DADOUN. 

«Reich, Penseur de l'avant» in VArc, Paris/1983. 
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o Movimento do Potencial Humano 

O Movimento do Potencial Humano surgiu nos Estados Unidos, nos anos 60, como 
movimento terapêutico vinculado às ideias de Reich, às quais se juntaram os fundamentos da f i 
losofia oriental (Hinduísmo, Budismo, Taoismo) e novas psicoterapias de grupo do anti-teatro 
(os grupos Alfa e a escola Arica, por exemplo). 

Este movimento, claramente marcado pela marginalidade, corresponde a uma prá
tica que visa a libertação psicológica pela tomada de consciência de bloqueios corporais. Os pon
tos fundamentais dessa libertação estão referenciados no corpo, no nu, no sexo, na emoção, na 
implicação do animador. São frequentes, nestes grupos, fenómenos de transe, individual ou co
lectivo, cujas raízes mergulham em fenómenos idênticos desencadeados nas vivências rituais das 
sociedades primitivas. .-. I 

Esta procura de uma nova identidade, este «novo homem» em potência que se bus
ca a si próprio, tem o seu paralelo no homem que precisa do outro e de um novo espaço para vi
ver, que ele mesmo constrói. A arquitectura marginal americana correspondente a este período 
(mencionada na Antologia na pagina 102) é um documento importante para salientar essa luta 
pela coerência entre o ser e o estar. 

O Movimento do Potencial Humano só atinge a Europa, e nomeadamente a França, 
por volta de 1973. Faz a sua entrada nalgumas Universidades francesas, subrepticiamente, por
que os novos métodos corporais e relacionais de animação de grupos são marginalizados, em es
pecial no ensino tecnológico. 

Um estudo feito com estudantes da Universidade de Paris V I I I , que frequentaram 
grupos do Potencial Humano no Departamento de Ciências da Educação, parece confirmar, com 
as diferenças específicas relativas ao contexto, as características essenciais da Base Social deste 
movimento. 

Esta estrutura, como o assinala R. Castel7 é caracterizada pelo «YARVIS SYN
DROM»: «sigla de Young, Attractive, Rich, Verbal, Intelligent, Sophisticated» - expressão iró
nica usada nos Estados Unidos e no Canadá para qualificar as características mais frequentes dos 
clientes da psicanálise. 

Young, porque os grupos do Potencial Humano são constituídos por pessoas relativamente jó-

7. René BARBIER, op. cit. 

28 



vens com possibilidade de mobilização para uma mudança pessoal. 

Attractive, porque só pessoas arrojadas podem romper os tabus pessoais, especialmente em re
lação ao corpo, posto em jogo por estas práticas. 

Rich, porque as pessoas que citamos têm quase sempre à sua disposição um capital financeiro 
ou cultural que não é de desprezar e pertencem, nesse sentido, às classes favorecidas (profes
sores, educadores, intelectuais, psicólogos). 

Verbal. Os grupos do Potencial Humano podem utilizar o não-verbal; de qualquer modo, o 
que os caracteriza, são as possibilidades, as capacidades verbais e motoras que possuem os in
divíduos — membros destes grupos, devido à sua riqueza cultural. É sempre possível «descar
regar» em bioenergia numa posição fetal, segundo a linguagem gutural do recem-nascido; o 
indivíduo voltará a si rapidamente e a explicação da sua vivência ao grupo, passada a emoção, 
restitui-lo-á, logo a seguir, ao universo simbólico das significações legítimas das classes não 
proletárias. 

Intelligent. Para apreciar este tipo de práticas é preciso ter um certo Q.I. que permita, simulta
neamente, relativizar e aprofundar, por si próprio, o espectáculo que não se deixa de dar aos 
outros. Só os grupos constituídos por pessoas em psicoterapia não apresentam, muitas vezes, 
este traço dominante. 

Sophisticated, porque, no fundo — como escreve Daniel Hameline — 'a mentalidade ocidental 
actual, com a sua mistura de boa e má consciência, provém da análise, ao mesmo tempo des
confiada e narcísica que bem caracteriza a população americana no seu estado actual e certas 
camadas da população europeia'». 
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o conceito de clinico em educação 

É evidente que este movimento de base terapêutica (o Movimento do Potencial Hu
mano), ao pretender entrar na instituição Educativa (no Ensino Superior), rapidamente foi re
convertido. Propondo-se, nos grupos de encontro, a comunicação com outrem e a comunicação 
consigo mesmo (através do corpo), evidenciou o tabu que a comunicação não verbal representa 
para a Pedagogia. 

Na realidade, a relação educativa não se situa apenas ao nível manifesto da comuni
cação verbal, desenvoive-se também ao nível dos afectos, das fantasias — do inconsciente, por
tanto. 

Mas a situação pedagógica não é a situação analítica. A situação pedagógica tem um 
objectivo definido, a aprendizagem, e as trocas entre os parceiros são regulamentadas. 

Só o método clínico é capaz de caracterizar aspectos latentes das interacções pe-
soais. Só através dele é possível compreender o comportamento dos parceiros na relação educati-

-ACULDADÈ DE ARQUITECTURA 
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O desejo na relação educativa 

0 desejo é, para os discípulos de Lacan, a mola da relação educativa. 
A relação educativa parece-lhes ser uma experiência inter-inconsciente na qual, pelo 

jogo do desejo, (que se deseja ver reconhecido) cada parceiro toma consciência de si próprio. E 
Lacan quem diz: «0 desejo do homem é o desejo do Outro, isto é, é enquanto outro que ele 
deseja. (...) O que eu procuro na palavra é a resposta do Outro. O que me constitui como sujei
to é a minha pergunta. Para me fazer reconhecer pelo Outro, eu não profiro seja o que for senão 
em vista do que será.»8 

Para Maud Mannoni o desejo é um motor, não há acção pedagógica em profundidade 
sem ele. 

8. Jacques LACAN. 

Écrits, I I , Paris, Ed. du Seiul/1971. 
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O princípio Reichiano deautoregulação infantil 

Para Reich, os problemas da educação em geral ocuparam um lugar central na sua re
flexão. A criança aparece-lhe como a forma orgonótica exemplar sobre a qual a família e a socie
dade, servindo-se da educação e do ensino, não cessam de exercer uma repressão que limita, de
forma, atrofia e chega mesmo a anular o seu desenvolvimento. (É bem conhecida a ilustração 
que ele comenta desta forma: «Quando penso nos recem-nascidos que tu torturas para fazeres 
deles homens normais, a tua imagem...»). 

A criança deve, pois, ser defendida e protegida, impedindo que nela se forme a «cou
raça caracterial» rígida e opressora que lhe impedirá a alegria de viver. 

Reich interessou-se em particular pelos trabalhos de Vera Schmidt que procurou, no 
jardim de infância experimental, por ela fundado em 1921, em Moscovo, praticar uma educação 
capaz de preservar na criança a autonomia e a liberdade (sexual e orgânica) com base nos concei
tos freudianos sobre a sexualidade infantil. Reich qualifica esta experiência (aliás rapidamente 
reprimida) como «a primeira tentativa na história da pedagogia para dar um conteúdo político à 
teoria da sexualidade infantil». 

O princípio reichiano da autoregulação das crianças em todos os aspectos do seu 
funcionamento energético encontra-se na raiz de múltiplas experiências da pedagogia nova 
- Freinet, Ferrière, Montessori, Pestalozzî, Makarenko, mesmo Rousseau e Comenius - : todos 
procuraram dar à criança a maior liberdade e autonomia; no entanto, a sexualidade manteve-se 
sempre a grande ausente. 

A sexualidade continua ainda, nos nossos dias, o ponto crítico de todas as tentativas 
de educação de inspiração reichiana. 

O corpo na Escola 

A Escola interdita o corpo. Corpo e desejo (sexual) identificam-se. A escola aceita o 
corpo a título experimental e de passagem, se tomado como objecto de estudo. O corpo é um 
poder insuportável dentro do outro poder, instituído, que é a Escola. 
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E, embora se comece a consciencializar que a palavra já não é o único meio de 
apreensão do saber, embora em toda a prática educativa intervenham processos de comunicação 
não verbal, o facto é que raramente esta é tomada em conta e, muito menos, é objecto de estu
do. O que, aliás, não acontece noutros domínios da investigação, como a etologia, a antropolo
gia, a psicologia do desenvolvimento, a psicologia social, a psicopatologia, a psicoterapia... 

O tabu que a comunicação não verbal representa para a Pedagogia poderá, talvez, 
atribuir-se a vários factores: 

— a valorização cultural e escolar da palavra, como conteúdo e mediador da transmissão; 

'— a associação do não-verbal ao pre-verbal, o que implicaria a regressão, conceito que a peda
gogia não aceita, remetendo-o para a terapia; 

FACULDADE DE ARQUITECTURA • , , , 
— a opinião dominante de que o não-verbal, pelas suas características, nao seria passível de 

qualquer investigação metódica. 

No entanto, o não-verbal, embora não nomeado como tal, está sempre presente na 
instituição educativa. Todo um projecto pedagógico escondido é revelado pela própria arquitec
tura, pela organização dos lugares de trabalho e de lazer; pelo corpo, na ocupação dos espaços, 
no contacto físico, na proximidade/distância, na postura e orientação, nos gestos... na distribui
ção de papeis pelos diferentes actores sociais. A violência, a sedução/ameaça, a sexualidade in-
filtram-se e revelam-se por vias não verbais de comunicação. Presente, embora recalcado e camu
flado, o corpo surge, nas marcas anónimas e silenciosas que deixa na instituição, como um in
consciente colectivo. 

O método clínico valoriza a expressão 
A educação pela arte 

O apelo à expressão é valorizado pelo método clínico. O apelo à expressão é liberta-
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dor de energias contidas, muitas vezes desconhecidas para o próprio e, portanto, desencadeador 
de um processo que, de um modo geral, concorre para o desenvolvimento harmónico do indiví
duo e, em certos casos, para a sua própria re-educação, re-construção. 

A Educação pode valorizar o método clínico. 
Foi nesse sentido que o conceito de «educação pela arte» foi definido e desenvolvi

do por Herbert Read, há cerca de quarenta anos, no seu livro «Education through art». A tese 
que expõe não é original. Foi enunciada de forma bem explícita, há muitos séculos, por Platão, 
e Herbert Read quis apenas, como ele próprio diz, transpor para o contexto actual, e de forma 
a poderem ser aplicáveis às nossas necessidades, as ideias de Platão sobre o papel da arte na edu
cação. 

A tese que expõe é esta: «A arte deve ser a base da educação». 

Ë curioso que nenhum dos seguidores de Platão, exceptuando Schiller, considerou 
a possibilidade de aplicá-la. Para eles, esta tese apresentava-se como um estéril paradoxo: belo, 
lógico, perfeito, mas que só se podia compreender no contexto de uma civilização perdida. 

Herbert Read atribui esta atitude à ambiguidade dos próprios conceitos de educação 
earte. Procura, então, defini-los, para tornar claro o seu conceito de «educação pela arte». 

Conceito de educação 

Optando por uma concepção libertária de democracia, considera que a educação não 
pode deixar de ser o «desenvolver, simultaneamente, a singularidade, a consciência ou reciproci
dade sociais do indivíduo. (...) 0 indivíduo será, inevitavelmente, único, e esta singularidade, 
por ser algo que nenhum outro indivíduo possui, será um valor para a comunidade. (...) A edu
cação deve ser, não só processo de individualização, mas também de integração, ou seja, de re
conciliação da singularidade com a unidade social. (...) Esta concepção não é especificamente 
moderna: apesar das limitações sentidas para a sua aplicação, a teoria de Platão postula este 
princípio de liberdade: «Evitai a compulsão — disse — dai a forma de jogo às lições das crianças. 
Isto ajudar-vos-á, também, a apreciar quais as suas aptidões naturais».9 

9. Herbert READ. 

Education por el arte, Buenos Aires, Poidos/1959. 
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Porém, embora tenha havido antecipações precoces de muitas das ideias que lhe cor
respondem, a liberdade como princípio orientador da educação só foi estabelecida, pela primei
ra vez, com Rousseau. Seguiram-se-lhe Pestalozzi, Froebel e Montessori. Mas, apenas com Jonh 
Dewey e Edmond Holmes é que nos aproximamos de uma educação integrada nos princípios de
mocráticos da sociedade. 

No entanto, Herbert Read considera que, neste desenvolvimento, ocupa fundamental 
importância a educação estética. Para ele, a educação estética ultrapassa o conceito restrito de 
educação artística (visual ou plástica) e abarca todos os modos de expressão individual: verbal 
(literária e poética), musical ou auditiva. A educação estética é a educação dos sentidos com 
vista a uma tomada integral da realidade. É sobre os sentidos que se baseiam a consciência, a in
teligência e as ideias do homem. Uma personalidade será integrada se os sentidos estabelecerem 
uma relação harmoniosa e natural com o envolvente. 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 

Assim, a educação estética terá como finalidades: 

— permitir todos os modos de percepção e sensação; 

— coordenar os diversos modos de percepção e sensação, entre si e em relação ao envolvente; 

— possibilitar a expressão, de forma comunicável, dos sentimentos e de toda a experiência 
mental. 

Conceito de arte 

A arte, para Herbert Read, faz parte do processo biológico da evolução do Homem e, 
por conseguinte, é algo, em absoluto, distinto da actividade mais ou menos ornamental que lhe 
foi conferida por historiadores, psicólogos e biólogos. 

A arte abrange dois princípios fundamentais: o de forma e o de criatividade. 

A forma é uma função da percepção. O princípio de forma resulta da nossa atitude 
em relação ao que nos envolve, do aspecto objectivo universal de todas as obras de arte. 
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A criatividade é uma função da imaginação. 0 princípio da criatividade, próprio da 
mente humana, leva à criação de símbolos, de fantasias e de mitos, cuja existência é universal

mente reconhecida pelo princípio de forma. 

. . .
 F o r

™ e criatividade, no seu jogo dialéctico, englobam todos os aspectos psíquicos 
da experience estét.ca, mas esta passa também pelo biológico (o corpo) e pelo social (o grupo a 
comunidade). '

 a ^ '
a 

A educação pela arte será o processo dinâmico entre os dois conceitos por ele defini
dos: educação e arte. 

A educação pela arte surge, pois, como alternativa educativa 
V_>/ JL i_ 
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A escola que se abre ao método clínico revelase outra 
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^ ^ crise ou de libertaçao. A escola revelase, então, outra. 

O documento que a seguir transcrevo dá disso testemunho. É um exemplo do con

texto sociopolítico em que surgiu a Bauhaus. É relatado por um aluno.'» 

A minha história é analógica mas, como os sonhos, tanto mais verdadeira. Junto uma fotogra

fia como prova. A história e a fotografia passamse em 19291930. Tínhamos vinte anoso fotó

grafo, o m e u a m i g o N a p h t a | y R u b j n s t e i n ( o o | h Q _ m á q u . n a m a j s a g u d Q q u e c o n h e ç Q ) ; L o R o t h s 

child e eu, o sobrevivente. Estamos a dançar em Mackie Messer, no meu atelier de «Prellerhaus» ' ' 
O achado de Gropius foi este neologismo de «Bauhaus»: Bau = edifício, construção 

lO.AIbert FLOCON 

En fauteuils Bauhaus, in L'ARC, Paris/1983. 
11 .Casa dos ateliers para estudantes. 
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ÎQLHTE 
ORTO 

Berlin, 1929. Au Bauhaus, Lo Rothschild 
(déportée, disparue à Auschwitz en 1944) 
avec Albert Flocon (Photo Naf Rubinstein). 

Sur un * Paysage » d'Albert Flocon : 

« ... le couple est tourbillon. Une vrille enchantée, vibrante, faite de deux corps humains, traverse 
les cercles sombres, va plus haut que les fumées et les brumes, perce la voûte du ciel, produit au 
ciel les mouvements sidéraux, les spirales créatrices, emporte^ l'empyrée des gerbes d'or, une 
chevelure de moissons. » 

(Gaston Bachelard). 

(cf.PAYSAGES, p.39) 



oficina, covil ; Haus = casa; a junção das duas palavras dá qualquer coisa como casa da construção, 
lembrando «Bauhutte» = construção da catedral. Não terminava, o manifesto-fundador12 redigido 
por Schlemmer, com o apelo â construção da catedral do socialismo? Esta palavra foi logo censu
rada e continua a sé-lo até hoje: o pecado original. Devemos igualmente notar que a arquitectura 
(o Bau) só foi introduzida na pedagogia em 1928, por Hans Meyer, novo director, depois da parti
da de Gropius. 

Sabendo que devo escrever sobre o analista Reich, acabo por sonhar. Detido para «controlo», 
espero a minha vez em frente de uma grade de prisão. Atrás desta alguns detidos devem denunciar 
os que estão à sua frente. Um deles está de pé, com a mão forte de um guarda na sua nuca frágil. 
Caminho na rua crepuscular sobre o passeio da esquerda. Um canto polifónico escoa-se de um es
quadrão de prussianos, em uniformes de antes de 14, que avança para mim em passo de ganso. As 
filas abrem-se para me deixarem passar. Ë por isso que posso contar. 

Nós, os estudantes «bauhausianos» de 1929, pensávamos que o socialismo devia chegar muito 
em breve, como acontecera aos Russos, tão admirados na sua rica iconografia e cinematografia. 
Eu e o meu companheiro Peer Bucking (morto mais tarde na Rússia) fomos eleitos representan
tes dos estudantes no colégio dos professores para um programa que descrevia a Bauhaus como a 
paragem experimental do quadro de vida (sem que a palavra exista) da sociedade de um próximo 
futuro. O nosso pensamento «funcionalista» estava gasto; elaborado em plena euforia, era teórico 
e verbal. O pequeno clã espiritualista, conduzido por Kandinsky, parecia antidiluvîano e burguês. 
A «volta do avesso dialéctica» servia-nos para contestarmos os valores académicos, patriótico-ger-
mãnicos e, em geral, as sujeições a crenças de uma sociedade vacilante. Acreditávamos, ingenua
mente, nas possibilidades ilimitadas das ciências e das técnicas, desde que estivessem em boas mãos. 
Toda a rotina era odiosa. Noutro aspecto sentíamo-nos decididamente internacionais (um terço 
dos estudantes e dos professores era estrangeiro, dos quais só um francês). 

Estas atitudes doutrinárias eram temperadas por um fundo de espírito e de humor dadaista-
-surrealista. As numerosas festas, pequenas e grandes, eram ocasião para disfarces, decorações, dan
ças e farândolas. A festa metálica, a festa dos sinos, guisos e campainhas, a festa das riscas, dos pon
tos e quadrados, etc., ficaram memoráveis como factos eufóricos sem euforizantes. Estes estados 
repercutiam-se no quotidiano, sendo a cantina o foco, o lugar de todos os encontros, de todas as 
discussões, de todas as relações de amizade. 

Pensava estudar arquitectura mas lancei-me no atelier cénico de Schlemmer, depois de ter vis-

12.Weimor, 1921. 
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to, durante uma festa, algumas pantominas inventadas por ele. Passámos um ano inteiro a repetir 
um programa que devia levar-nos a alguns grandes palcos da Alemanha e da Suiça. Schlemmer dis
secava o efeito cénico até às suas componentes mais elementares: lento, normal, rápido; direita, 
centro, esquerda; cubo, cilindro, esfera; quadrado, triângulo, círculo; amarelo, vermelho, azul; to
das as trindades possíveis. Nós, os actores, em fatos de escafandro, assexuados, dançávamos o espa
ço euclidiano. Schlemmer era um óptimo animador. Mas a santa palavra que tanto desejávamos es
tava banida do seu teatro. «Estudá-la-emos mais tarde». A sua única concessão: pôs no fim do pro
grama o nosso «sketch» cujo catálogo, à Schwitters, terminava, ironicamente, com uma marcha 
patriótica. Isso valeu-nos os assobios do público de Berlim, da Volksbuhne, considerado , no en
tanto, liberal. Daí", mais nenhum «sketch» para as outras representações. Afectivamente tinha-se 
quebrado o encanto. No semestre seguinte Schlemmer partiria. Nós tornámo-nos no «colectivo cé
nico», falando, gritando, cheios dos bons sentimentos com que se fazem as más peças. 

Lo participava no «colectivo». Ela representava a mulher volúvel, da alta sociedade, na qual 
toda a gente reconheceu «Nina» Kandinskaia. Não tardou que Lo e eu vivêssemos juntos. Ela agra-
dou-me pela sua graça de cabra; os olhos oblíquos com discreto estrabismo sob a franja, a boca 
contraída, pelos seus ditos de espírito e humor, pela sua revolta contra a «bekowete»13 e pela liga
ção feroz aos seus, sem falar da sua audácia em ter ligado a sua vida à minha. Tinha um defeito vi
sível, roia as unhas até ao sabugo. 

A psicanálise era, então, considerada como um luxo burguês. Nós sentfamo-nos bem na nossa 
pele, sem «complexos». A nossa «psique» era pavloviana. Mas, mesmo assim, estas unhas! A tia 
Recha Rothschild, secretária dos escritores revolucionários, Hermann Duncker, filósofo marxista, 
ou ainda Karl Wittfogel, especialista do Extremo Oriente, falou-nos de Wilhelm Reich, psicanalis
ta «do Partido», que poderíamos consultar sem acanhamento. 

No encontro, Reich recebeu-nos gentilmente, mandando-nos sentar — coisa notável para a 
época - em «fauteils» Bauhaus. O que forneceu o fio à conversa para travarmos conhecimento. Ele 
está ao corrente do projecto de teatro para Piscator. Depois chega-se ao objecto da consulta. Mos-
tro-lhe as mãos estragadas de Lo. 
Ele: «Que profissão tem?» 
Ela: «Trabalho os metais» 

Ele: «No seu trabalho não está em contacto com o público?» 
Ela: «Não, trabalho no atelier» 

13.Família judia judiciosa, dentro das normas. 
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Ele: «Se você fosse secretária, se tivesse as mãos sobre o teclado da máquina de escrever, à vista do 
seu patrão, poderia propor-lhe um tratamento. Mas, no seu caso, roa tranquilamente as unhas». 

Com os anos, a emigração em 33, o nascimento dos filhos, o problema resolveu-se por si. 
Reich tinha razão, 

Mas a prisão e os Prussianos? No começo de Junho de 1944, Lo, a nossa filha mais velha Ruth 
e eu próprio fomos detidos em Toulouse pela polícia alemã pertencente à divisão «das Reich». Lo 
e a menina foram transferidas para Drancy e eu para a prisão Saint Michel, na cidade. Saí dela, na 
Libertação. 

O que aconteceu a Lo e à menina soube-o pelo testemunho de deportados repatriados. Segun
do as regras em vigor em Drancy, nem Lo — casada com um não-judeu — nem Ruth — semi-judia — 
podiam ser deportadas. Lo, por ser alemã de origem, foi nomeada chefe da caserna. Durante uma 
revista minuciosa, o comandante do campo, Brunner, esbofeteia uma prisioneira por uma desor
dem insignificante. Lo diz-lhe: «Pensava que um oficial alemão não batia nunca numa mulher.» Ele 
responde-lhe: «Fotografei-a». 

Alguns dias depois. Lo encontra-se na lista do último comboio para Auschwitz (agosto 44). 
Não querendo deixar Ruth (apesar dos conselhos) as duas são embarcadas num vagão de crianças. 
A selecção, à chegada, é tudo o que as minhas testemunhas viram. Nenhum ocupante, nem criança 
nem adulto, voltou. Para onde terão ido? Pergunto-o aos advogados do Terceiro Reich. 

A «dimensão escondida» de HALL 

Mais recentemente, Edward T. Hall, antropólogo americano, situa-se numa linha de 
vanguarda, pondo discretamente em causa certas explicações dos discursos dominantes — polít i
cas, sociológicas ou psicanalíticas. Considera que o indivíduo tem de ultrapassar os esquemas 
culturais e as instituições que lhe fornecem uma falsa identidade, o privam da compreensão das 
suas possibilidades e da relação com o outro e consigo próprio. Há, no homem, uma «dimensão 
escondida», o espaço necessário ao seu equil íbrio e à sua identidade, a que ele deve ter acesso. 
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Criador da Proxémica (ciência que estuda a utilização dos espaços pelo Homem), diz-
-nos que as suas investigações em relação aos animais lhe ensinaram muito sobre a maneira como 
o homem utiliza os sentidos e as suas consequências em termos de educação. 

Considera que a educação poderia transformar-se se se remodelasse a pedagogia em 
função do que se sabe já sobre:14 

— a importância dos diversos modos sensoriais nos processos para adquirir e fixar a informa
ção; 

— o conhecimento do homem como primata; O 
— a relação da dimensão da escola e o seu funcionamento; 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
— a aceitação do contexto e a necessidade de preservar os valores culturais de cada grupo 

étnico. 

Por desconexas que pareçam, à primeira vista, estas quatro categorias de informa
ções, elas podem, segundo ele, ser a chave que permita identificar a maior parte dos erros da 
educação actual. 

A educação deve ter em conta o nosso corpo, sempre desconhecido, os seus modos 
de percepção e o órgão a educar, o cérebro. 

A educação está para além da cultura. 

Corpo, espaço, relação, contexto — não serão, afinal, os pontos de referência para a 
abordagem do método clínico em educação? 

14.E.T.HALL 

Au delà de lo culture. Paris, Les Editions du Seuil/1979. 
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Ainda osemináVio. Itinerários metodológicos 

Ao propor o Seminário como um tempo de reflexão foi meu desejo levantar um pro
blema que me parece extremamente importante numa escola de formação de arquitectos: a esco
lha das metodologias. 

Sendo o espaço a matéria da prática e da teoria da aprendizagem do Arquitecto, é 
evidente que todo o processo ensino/aprendizagem que põe o sujeito (como ser individual e só
cia!) equacionado com o envolvente, é uma acção dinâmica que leva o indivíduo a questionar-se 
e a colocar-se numa atitude crítica e problematizante. 

O Seminário propôs-se, recorrendo a Situações Experimentais, uma reflexão focada 
— a dos espaços da actividade diária do professor e do aluno. No entanto, uma reflexão deste t i 
po não é frequente. Não é frequente estudarem-se «os lugares parciais onde se exerce a activida
de dos homens na sua existência diária, comum ou trivial — espaços de passeio, espaços de flirt, 
espaços eróticos, espaços de trabalho, lugares de convivialidade ou de afrontamento, lugares sa
grados, lugares de justiça, e ainda esses 'nichos ecológicos' onde os homens, no interior dos im
périos ou dos grandes aglomerados humanos das sociedades tecnológicas, procuram uma intensi
dade de comunicação que o peso global em que estão mergulhados já não lhes permite. 

Assim nascem as seitas, os grupos de jovens, os retiros de crentes e de monges, as 
equipas de artistas ou de pensadores, os abrigos da libertinagem ou do consumo. Assim são os 
terreiros da 'macumba' e da 'umbanda' na América Latina, os centros de jazz na velha Nova Or
leans, antes que o sucesso se apodere dos ritmos. 

O homem joga a sua vida nestes abrigos microscópicos, nestes lugares fechados no in
terior do imenso espaço euclidiano da 'cidade máquina' ou do Estado moderno. Ele joga-a nestes 
grupúsculos — sejam eles cimentados pelo sagrado, pela utopia, a música, a droga, o eros ou a 
política...»1 

Não é frequente, dizia, estudarem-se estes espaços parciais do quotidiano de cada um 
e, muito menos, através de metodologias que envolvam o indivíduo num processo em que ele 
é, também, objecto do próprio estudo. O método clínico atravessou todo o Seminário, na medi
da em que cada participante foi um recurso, matéria de reflexão para si próprio e para o grupo, 
nas múltiplas interacções que se desenvolveram. O desejo e o prazer/desprazer terão estado pre
sentes, inevitavelmente. Desejo de saber, desejo de relação, desejo na relação. Prazer na aprendi-

1. Jean DUVIGNAUD 

Lieux at non Lieux, Paris, Ed. Galilée/1977. 
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zagem, prazer/desprazer na acção, prazer partilhado. Encontro. Separação. 

Um tempo/espaço pedagógico diferente? 

Se no livro 0 ESPAÇO PEDAGÓGICO, nos dirigimos em particular aos professores 
(de qualquer nível de ensino, de qualquer disciplina) convidando-os a reflectirem, de forma dinâ
mica, sobre os espaços por eles praticados diariamente e sobre as relações interpessoais neles e 
por eles desenvolvidas, é porque também acreditamos que a Escola, nas metamorfoses da sua pe
dagogia, pode tornar-se um elo importante da urbanidade. 

À Escola, legitimada pela Sociedade, cabe fazer consciencializar a importância dos 
espaços vividos e vivi'veis e veicular, através de currículos de formação, os conteúdos relaciona
dos com esta problemática e as metodologias adequadas para que o conceito de espaço possa ser 
entendido como fundamento da relação. 

A sensibilização à urbanidade deve iniciar-se cedo. Mas estarão os adultos a ela sensi
bilizados? Hoje há um movimento universal da Educação em relação ao meio ambiente2. Penso, 
no entanto, que a sensibilização à urbanidade é um processo educativo mais complexo, pois tem 
a ver com uma atitude interna que deve levar o Homem a integrar corpo/espaço/relação/contex
to. 

Por muito difícil que seja este processo (pois o método clínico põe em jogo as emo
ções - e a Escola tem medo das emoções}, considero que uma Escola de Arquitectura se pode 
abrir a ele. 0 Arquitecto, como Homem que cria espaços para si e para o outro, deve ter um co
nhecimento profundo de si e do outro. «Uma reflexão sobre o espaço é uma análise da vida». 

Outros itinerários metodológicos poderiam ser apontados na formação dos arquitec
tos e de todos aqueles que pretendem ter uma compreensão mais profunda do envolvente. A 
abordagem sistémica, a análise intervenção, a pedagogia do projecto são alguns desses itinerá
rios que problematizam a interacção indivíduo-envolvente, e que podem revelar ao Homem a sua 
dimensão universal na sua «dimensão escondida». 

2. Tendances de l'éducation relative á l'environnement. Paris, Unesco/1977. 
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O esquema que se segue é revelador desses possíveis percursos. 

Esquema da interacção indivfduo-envoivente. 
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Eu, envolvido e envolvente, a imagem que de mim mesmo me dou, o corpo que sou 
radica-se na relação que vou estabelecendo com tudo o que me cerca. Este contacto directo e 
imediato com o meio exterior, pessoas e coisas, faço-o pelos canais da percepção, seguindo a 
vontade, o prazer e o desejo dos olhos, dos ouvidos, da boca, do nariz, da pele, dos movimen
tos, desde o mais íntimo e ínfimo até ao mais amplo e exteriorizado, designando no espaço to
tal o território individual e colectivo e configurando-o à imagem do meu corpo. Esta consciên
cia processa-se pelos contactos com as texturas do espaço, que o organizam e nele se dispõem, 
como sistemas estruturadores da relação. As texturas têm uma dupla qualidade, indissociável na 
definição dos espaços vivfveis: elas são consequência da identidade orgânica e estruturada de 
cada matéria (a cor, o grão, a luminosidade, a transparência, a sonoridade, o cheiro, o sabor, a 
temperatura, a rugosidade, etc.) e correspondem ao sentir do corpo, como um todo — a qualifi
cação do perceptível, segundo as necessidades de quem as sente. Da sua razão mais profunda e 
imediata nem sempre me informa o pensamento. Aqui joga a realidade mais secreta do corpo, 
no sentido lúdico e intrínseco do ser, determinante ainda da opção e do comportamento; da 
qualidade da relação e da intercriatividade. 

Eu, habitante deste espaço que é a minha casa, «um universo em miniatura» como a 
«imensidade da vida», um fenómeno a descobrir na «intimidade» das coisas e dos seres associa
dos pelas imagens e pelos sonhos, lugar, casa, espaço, imagem do que eu sou... 

Eu, habitante deste espaço que é a escola, aquele que me permitiu separar-me, pela 
primeira vez, da casa, da mãe... e que, agora, volta a oferecer-se como lugar institucionalizado da 
aprendizagem... 

Eu, habitante deste espaço que é a minha cidade, a minha aldeia, a minha vila, o meu 
sítio... 

Eu, habitante desta paisagem que é a terra, aberta a todas as aprendizagens... 

Eu, habitante do mundo...3 

3. Alberto CARNEIRO, Elvira LEITE, Manuela MALPIQUE 

O Espaço Pedagógico 2, Porto, Edições Afrontamonto/1983. 
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Se a urbanidade é, também, saber estar, saber viver o espaço, não há ninguém que a 
ela não possa ser sensibilizado. 

O homem, como o lugar, pode ser dotado de urbanidade. 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 



3. Antologia 
SABER FAZER O ESPAÇO SABER VIVER O ESPAÇO 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 

\ | UNIVERSIDADE DO PORTO 
\ / CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 



Introdução 

Procurei em Fernando Pessoa, 
homem múltiplo 
homem só 

(e «estar só é estar muito acompanhado», como diria outro poeta), 
as palavras-síntese que pontuam esta procura do conceito de urbanidade. 

Na expressiva clareza das suas contradições ele revela-nos que o lugar é o saber estar 
nele. 

Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver do Universo... 
Por isso a minha aldeia e' tão grande como outra terra qualquer, 
E não do tamanho da minha altura...' 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
Ele é o lugar. Ele mesmo o diz: «-4 casa que hoje sou))2. Ele é o espaço e o tempo 

com/sem medida. Ele é, pela dominância do seu espaço interior, simples espectador do espaço 
que o envolve. Não sabe estar no espaço mas faz o apelo do espaço que aparentemente rejeita. 
Ele é o espaço da criatividade, E, quando diz, «acompanhado, companheira»* ensina-nos, com 
essas palavras, a construir a urbanidade. 

A escolha de textos com referências explícitas à arquitectura foi intencional:a casa 
árabe descrita pelo sociólogo; a cidade sentida pelo poeta; a escola des-sacralizada projectada pe
lo arquitecto; a festa vermelha olhada pelo fotógrafo; a caverna e as pedras levantadas analisadas 
pelo psicólogo e re-vividas e ritualizadas nos nossos dias; a busca de um lugar, pelo homem das 
grandes cidades, nómada ou sedentário, individualista ou comunitário —formam a trama dos es
paços construídos, habitados e vividos, no espaço e no tempo, que nos revelam esse conceito tão 
antigo, mas tão novo na sua significação: a urbanidade. 

1. Fernando PESSOA, 

Poemas de Alberto CAEIRO, Lisboa, At ica/1952. 

2. Leland Robert GUYER, Imagistica do espaço fechado na poesia de Fernando Pessoa 

Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda/1982, 

3. op. cit. 
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A CASA 
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A CASA QUE HOJE SOU 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO. 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

A casa que hoje sou* 

* Fernando PESSOA, Obras Completas de Fernando Pessoa: Poesias de Fernando Pessoa. Lisboa, Edições Ática/1973. 



A CASA OU O MUNDO ÀS AVESSAS 

O interior da casa de Cabília apresenta a forma de um rectângulo que uma pequena parede gra
deada, levantada a meia altura, divide, a um terço do seu comprimento, em duas partes: a mais larga, erguida a 
cerca de 50 cm e recoberta com uma camada feita de argila negra e bosta de vaca, a que as mulheres dão brilho 
com um seixo rolado da praia, é reservada aos humanos; a mais estreita, pavimentada com lages, é ocupada pelos 
animais. Uma porta com dois batentes dá acesso às duas partes. Sobre esta pequena parede de separação estão 
colocados, de um lado, pequenos potes de barro ou cestos de alfa nos quais se conservam as provisões destinadas 
ao consumo imediato — figos, farinha, leguminosas — do outro, junto da porta, as bilhas de água. Por cima do es
tábulo, um sótão onde estão acumulados, ao lado de utensílios de toda a espécie, a palha e o feno destinados à 
alimentação dos animais, e onde dormem, a maior parte das vezes, as mulheres e as crianças, sobretudo no inver
no. Em frente da construção de pedra e cal, furada com nichos e buracos que servem para a arrumação dos uten
sílios de cozinha (concha da sopa, marmita, prato para cozer a massa e outros objectos de barro cozido enegreci
dos pelo fogo) e adossada à parede da empena, chamada parede (ou mais exactamente, «lado») do alto ou do 
Kanun, encontra-se a lareira. A lareira é uma cavidade circular de alguns centímetros de profundidade no seu 
centro, em redor da qual três volumosas pedras, dispostas em triângulo1, se destinam a receber os utensílios de 
cozinha. De um lado e do outro da lareira estão colocados grandes potes cheios de grão. 

Na parede que fica em frente da porta e que é conhecida, a maior parte das vezes, pelo mesmo 
nome da parede da fachada exterior que dá para o pátio {tasga2} ou, ainda, parede do tear ou parede de frente 
(quando se entra depara-se logo com ela), é colocado o tear. A parede oposta, a da porta, é chamada parede da 
obscuridade ou do sono ou da rapariga ou do túmulo (também se diz: «a rapariga é o crepúsculo» ou ainda «mal 
um rapaz nasce, as paredes da luz alegram-se, quando um morto deixa a casa as paredes da obscuridade choram» 
- Bassagana e Sayad); aí, está colocada uma banquinha suficientemente larga para receber uma esteira desenro
lada; ela serve de abrigo ao vitelo ou ao carneiro da festa, por vezes à madeira ou ao cântaro da água. Os fatos, as 
esteiras e as mantas estão pendurados, durante o dia, numa cavilha ou numa trave de madeira, na parede da obs
curidade, ou, então, são colocados sobre a banquinha de separação. Assim, podemos ver que a parede de Kanun 
se opõe ao estábulo como o alto ao baixo [...] e que a parede do tear se opõe à parede da porta, como a luz às 
trevas. Poderíamos ser tentados a dar a estas oposições uma explicação estritamente técnica, visto que a parede 

1, Todas as descrições da casa berbere, mesmo as mais rigorosas e metódicas (Laoust, 1912, 12-15 e 1920, 50-53; Maunier, 

1930, 120-177; Genevois, 1955) apresentam, apesar da sua minúcia extrema, lacunas sistemáticas que 6 preciso preencher 

com o inquérito directo. 

2. Apenas com esta excepção, as paredes são designadas por dois nomes diferentes conforme são consideradas do exterior ou 

do interior. O exterior é rebocado à colher, pelos homens, ao passo que o interior é caiado e decorado à mão pelas mulhe

res. Veremos que a oposição entre os dois pontos de vista é fundamental. 
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do tear, colocada em frente da porta e virada para leste, é a mais fortemente iluminada e visto que o estábulo 
está, efectivamente, situado a nível inferior. (A casa é, a maior parte das vezes, construída perpendicularmente 
às curvas de nível, para facilitar o escoamento do líquido que escorre do estrume e das águas usadas). Mas, 
tantos índices sugerem apenas que estas oposições se inserem num sistema de oposições paralelas que não 
devem, de modo algum, a sua total necessidade a imperativos técnicos. 

A parte baixa da casa, obscura e nocturna, é o lugar dos objectos húmidos, verdes ou crus, bilhas 
de água colocadas sobre as banquinhas, dum lado e doutro da entrada do estábulo ou encostadas à parede da 
obscuridade, madeira, forragem verde; é também o lugar dos seres naturais, bois e vacas, burros e machos, das 
actividades naturais, sono, acto sexual, parto, e também da morte. A parte baixa opõe-se à parte alta, luminosa, 
nobre, lugar dos humanos e, em particular, do convidado, do fogo e dos objectos fabricados pelo fogo, candeia, 
utensílios de cozinha, fusil, atributo do ponto de honra viril [nif) que protege a honra feminina [h'urma), tear, 
símbolo de toda a protecção; é também o lugar das duas actividades propriamente culturais que se realizam no 
espaço da casa — a cozinha e a tecelagem. Com efeito, o sentido objectivado em coisas ou lugares do espaço só se 
liberta completamente através de práticas estruturadas segundo os mesmos esquemas que se organizam em rela
ção a eles (e reciprocamente), É em frente do tear que se manda sentar o convidado que se quer honrar (...). 
Quando se foi mal recebido é costume dizer-se: «Ele mandou-me sentarem frente da parede da obscuridade co
mo num túmulo». A parede da obscuridade é também chamada parede do doente e a expressão «levar à parede» 
significa estar doente e, por extensão, ocioso: com efeito, é aí que se coloca a cama do doente, sobretudo no in
verno. A ligação entre a parte obscura da casa e a morte revela-se ainda pelo facto de ser à entrada do estábulo 
que se procede à lavagem do morto. Ela estabelece-se também pela homologia entre o sono e a morte que se ex
prime, explicitamente, no preceito que recomenda que nos deitemos um momento sobre o lado direito, depois 
sobre o lado esquerdo, porque a primeira posição é a do morto no túmulo. Os cantos fúnebres representam o tú
mulo, «a casa de debaixo da terra», como uma casa invertida (claro/escuro, alto/baixo, ornamentada de pintu
ras/grosseiramente escavada), explorando na passagem tal homonímia, associada a uma analogia de forma: «En
contrei pessoas escavando um túmulo. Com a picareta esculpiam as paredes. Nelas faziam bancadas (...), Com 
uma argamassa inferior à lama», diz um canto de velório mortuário. (...) É costume dizer-se que o sótão, todo 
feito de madeira, é transportado pelo estábulo como o cadáver pelos homens que o transportam. A palavra 
thaârichth designa, simultaneamente, o sótão e a padiola que serve para o transporte dos mortos3. (...) Ë tam
bém em frente da parede do tear, em frente da porta, em plena luz, que se senta, ou melhor, que é exposta, à 
maneira dos pratos decorados que aí estão suspensos, a jovem esposa, no dia do casamento. Se soubermos que o 

3. O transporte das traves, identificadas com o senhor da casa (...) dá lugar a uma cerimónia social cuja significação é inteira

mente semelhante à do enterro {...). 
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cordão umbilical da menina é enterrado atrás do tear e que, para proteger a virgindade de uma rapariga, a fazem 
passar através da corrente, da porta para a parede do tear, vemos a função de protecção mágica que é atribuída a 
este instrumento. De facto, do ponto de vista dos parentes masculinos, toda a vida da rapariga se resume, de cer
to modo, às posições sucessivas que eia ocupa simbolicamente em relação ao tear, símbolo da protecção viri l: an
tes do casamento ela está situada por detrás do tear, na sua sombra, sob a sua protecção, tal como está sob a pro
tecção do pai e dos irmãos; no dia do casamento ela está sentada em frente do tear, virando-lhe as costas, em 
plena luz; e, seguidamente, sentar-se-á para tecer, com as costas viradas para a parede da luz, atrás do tear. 

A parte baixa e obscura opõe-se à parte alta como o feminino ao masculino: não só a divisão do 
trabalho entre os sexos confia à mulher o encargo da maior parte dos objectos pertencentes à parte obscura da 
casa e, em particular, o transporte da água, da madeira destinada ao aquecimento ou do fumeiro e o cuidado dos 
animais, como a oposição entre a parte alta e a parte baixa reproduz, no interior do espaço da casa, a que se esta
belece entre o dentro e o fora, entre o espaço feminino, a casa e o seu jardim, e o espaço masculino. (...) 

A parte baixa da casa é o lugar do segredo mais íntimo no interior do mundo da intimidade, isto 
é, de tudo o que diz respeito à sexualidade e à procriação. Mal se esvazia o dia, em que toda a actividade exclusi
vamente feminina se concentra em redor da lareira, a parte obscura enche-se da noite, de humanos, também de 
animais; os bois e as vacas nunca passam a noite fora, em contraste com os machos e os burros, e a noite só é 
completamente plena, se assim o podemos dizer, na estação húmida, em que os homens dormem dentro e em 
que os bois e as vacas são alimentados no estábulo. A relação que une a fecundidade dos homens e do campo à 
parte obscura da casa, facto privilegiado da relação de equivalência entre a fecundidade e o escuro, o cheio (ou o 
enchimento) e o húmido, estabelece-se aqui directamente: enquanto que o grão destinado ao consumo é conser
vado em grandes potes de barro cozido encostados à parede do alto, é na parte obscura que é depositado o grão 
reservado à semente, quer em peles de carneiro, quer em arcas colocadas ao pé da parede da obscuridade, sobre a 
banquinha encostada à parede de separação {...). Sendo o nascimento sempre renascimento do passado, com-
preende-se que a parte obscura possa ser, simultaneamente e sem contradição, o lugar da morte e da procriação. 

E no centro da parede de separação, entre a «casa dos humanos» e a «casa dos animais» que está 
levantado o pilar principal que sustenta a viga mestra [asalas alemmas, termo masculino) e toda a estruturada 
casa. Ora, a viga mestra, que estende a sua protecção desde a parte masculina até à parte feminina da casa, é 
identificada de forma explícita como o senhor da casa, protector da honra familiar, enquanto que o pilar princi
pal, tronco de árvore bifurcado (thigejdith, termo feminino) sobre o qual ela se apoia, é identificado com a espo
sa; o seu encastramento figura o acasalamento - que é representado nas pinturas murais por duas forquilhas so
brepostas, como a união da viga e do pilar (Devulder, 1951). (...) 

Assim, a casa organiza-se segundo um conjunto de oposições homólogas: seco:húmido: : alto:baixo: 
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: luz:sombra: : dianoite: : masculino.-feminino: ; nifti'urma; : fecundante: fecundável. Mas, com efeito, as mes
mas oposições estabelecem-se entre a casa no seu conjunto e o resto do universo. Considerada na sua relação 
com o mundo propriamente masculino da vida pública e da lavoura, a casa, universo da mulher, é h'aram, isto é, 
ao mesmo tempo sagrada e ilícita para todo o homem que não faz parte dela (daí a expressão utilizada nas pres
tações de juramento: «Que a minha mulher — ou a minha casa — se me torne ilícita, se...»). (...) 

Só podemos dizer que a mulher está fechada em casa se observarmos simultaneamente que o ho
mem esta' excluído dela, pelo menos durante o dia. O lugar do homem é fora, nos campos ou na assembleia: en-
sina-se isto ao jovem rapaz desde muito cedo. Daí esta fórmula que as mulheres repetem e pela qual elas dão a 
entender que o homem ignora muito do que se passa na casa: «Ó homem, pobre infeliz, todo o dia no campo 
como jerico na pastagem!» Mal o dia nasce, no verão, ele deve manter-se no campo ou na assembleia; no inverno, 
se não está no campo, deve estar na assembleia ou sobre as bancadas colocadas ao abrigo do alpendre que se es
tende sobre a porta de entrada do pátio. Mesmo de noite, pelo menos durante a estação seca, os homens e os ra
pazes circuncisados dormem no exterior da casa, quer perto das medas, na eira, ao lado do burro e do macho 
peados, quer sobre o secadouro de figos, quer ainda em pleno campo, mais raramente na thajmaãth*. Aquele 
que fica demasiado em casa, durante o dia, é suspeito ou ridículo: é «o homem da casa», como se diz do maçador 
que fica entre as mulheres e que «está no choco como uma galinha no seu ninho». O homem que se respeita a si 
próprio deve dar-se a ver, colocar-se constantemente sob o olhar dos outros, deve afrontá-los, fazer-lhes face: ele 
é o homem entre os homens. (...) As relações entre os homens estabelecem-se fora: «os amigos são os amigos de 
fora e não do Kanun)). 

Compreende-se que todas as actividades biológicas, comer, dormir, procriar, dar à luz, sejam bani
das do universo exterior («A galinha, diz-se, não põe no mercado»), e reguladas no abrigo da intimidade e dos 
segredos da natureza, na casa, mundo da mulher, votada à gestão da natureza e excluída da vida pública. Por 
oposição ao trabalho do homem, realizado em pleno dia, o trabalho da mulher está condenado a ficar obscuro e 
escondido (Deus dissimuta-o, diz-se): «dentro, ela não tem descanso, debate-se como uma mosca no soro do lei
te; fora, (em cima), não aparece nada do seu trabalho». Dois ditados muito semelhantes definem a condição da 
mulher, que só no túmulo conhecerá outro descanso: «A tua casa é o teu túmulo»; «a mulher só tem duas mo
radas, a casa e o túmulo». 

4. A dualidade de r i tmo ligada a divisão entre estação seca e estação húmida manifesta-se também na ordem domdstica: à opo

sição entre a parte alta e a parte baixa da casa substitui-se, no verão, a oposição entre a casa propriamente di to, onde as mu

lheres e as crianças se recolhem para dormir e onde se arrecadam as reservas, o o pátio onde se instala a lareira e a atafona, 

onde se tomam as refeições e onde se fica por ocasião das festas e das cerimónias. 
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Assim, a oposição entre a casa das mulheres e a assembleia dos homens, entre ávida privada e a 
vida pública ou, se quisermos, entre a luz plena do dia e o segredo da noite, abrange, com muito rigor, a oposi
ção entre a parte baixa, obscura e nocturna da casa, e a parte alta, nobre e luminosa: ou seja, a oposição que se 
estabelece entre o mundo exterior e a casa só toma o seu significado total se nos apercebermos de que um dos 
termos desta relação, isto é, a casa, está, ele-mesmo, dividido segundo os mesmos princípios que o opõem ao ou
tro termo. É, pois, ao mesmo tempo, verdadeiro e falso, dizer que o mundo exterior se opõe à casa como o mas
culino ao feminino, o dia à noite, o fogo à água, etc., pois que o segundo termo destas oposições se divide, por 
sua vez, nele mesmo e no seu oposto. 

Microcosmos organizado segundo as mesmas oposições que ordenam o universo, a casa estabelece 
uma relação de homologia com o resto do universo; mas, dum outro ponto de vista, o mundo da casa tomado no 
seu conjunto está, com o resto do mundo, numa relação de oposição cujos princípios são aqueles que organizam 
tanto o espaço interior da casa como o resto do mundo e, em geral, todos os domínios da existência. Assim, a 
oposição entre o mundo da vida feminina e o mundo da cidade dos homens assenta nos mesmos princípios que 
as duas oposições que ela opõe. 

A aplicação a domínios opostos do principium divisionis que constitui a sua própria oposição as
segura uma economia e um acréscimo de coerência sem levar, em contrapartida, a confusão a estes domínios. A 
estrutura do tipo: a:b: :b t :b2 é, sem dúvida, uma das mais simples e das mais poderosas que um sistema mítico-
-ritual possa utilizar, visto que ela não pode opor sem unir simultaneamente, mas sendo capaz de integrar numa 
ordem única um número infinito de dados, pela simples aplicação indefinidamente reiterada do mesmo princí
pio de divisão. Cada uma destas partes da casa (e, da mesma assentada, cada um dos objectos que nela estão de
positados e cada uma das actividades que ali se realizam) é, de certa forma, qualificada em dois graus: primeira
mente como feminina (nocturna, obscura, etc.), na medida em que participa do universo da casa, e, secundaria
mente como masculina ou feminina, na medida em que pertence a uma ou outra das divisões deste universo. As
sim, por exemplo, quando o provérbio diz «o homem é a candeia de fora, a mulheré a candeia de dentro» é pre
ciso entender que o homem é a luz verdadeira, a do dia, a mulher a luz da obscuridade, a obscura claridade; e sa
bemos, além disso, que ela está para a lua como o homem está para o sol. Do mesmo modo, pelo trabalho da lã, 
a mulher produz a protecção benéfica da tecelagem, cuja brancura chama a felicidade («os dias broncos» são os 
dias felizes e muitas práticas realizadas durante o casamento, como a aspersão de leite, têm em vista tornar a mu
lher «branca»); o tear, instrumento por excelência da actividade feminina, colocado face a leste como o ho
mem e como a charrua, é, ao mesmo tempo, o leste do espaço interior e detém um valor masculino como símbo
lo de protecção. Do mesmo modo, ainda, a lareira, umbigo da casa (ela-mesma identificada ao ventre da mãe), 
onde se mantém em estado latente a brasa, fogo secreto, dissimulado, feminino, é o domínio da mulher, investi
da de uma autoridade total para tudo o que diz respeito à cozinha e à gestão das reservas; é junto da lareira que 
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ela toma as suas refeições, enquanto o homem5, virado para fora, come no meio do compartimento ou no pá
tio. No entanto, em todos os ritos em que elas intervêm, a lareira e as pedras que a rodeiam têm o seu poder má
gico, quer se trate de proteger do mau olhado ou da doença, quer de provocar o bom tempo, da sua participação 
à ordem do fogo, do seco e do calor solar6. A própria casa é dotada de uma significação dupla. Se é verdade que 
ela se opõe ao mundo público como a natureza à cultura, numa outra dimensão ela é também cultura: não dize
mos, do chacal, incarnação da natureza selvagem, que ele não faz casa? 

A casa e, por extensão, a aldeia, a região toda{...) a cerca povoada de homens, opõem-se, sob um 
certo aspecto, aos campos vazios de homens a que se chama lakhla, o espaço vazio e estéril; assim, os habitantes 
de Taddert-el-Djeddid acreditavam que aqueles que constroem fora dos limites da aldeia se expõem à extinção 
da sua família (Maunier, 1930); a mesma crença encontra-se algures e só se lhe faz excepção para o jardim, mes
mo se este está afastada da casa, para o pomar ou para o secadauro de figos, lugares que participam, de certa for
ma, da aldeia e da sua fecundidade. Mas a oposição não exclui a homologia entre a fecundidade dos homens e a 
fecundidade do campo, que são, uma e outra, o produto da união do princípio masculino e do princípio femini
no, do fogo solar e da humidade terrestre. Com efeito, é esta homologia que sustenta a maior parte dos ritos des
tinados a assegurar a fecundidade dos humanos e da terra, quer se trate da cozinha, estritamente submetida às 
oposições que organizam o ano agrário e, por aí, os ritmos do calendário agrícola, quer se trate dos ritos de reno
vação das pedras da lareira (iniyen) que marcam a passagem da estação seca para a estação húmida ou o começo 
do ano, e, mais geralmente, de todos os ritos cumpridos no interior da casa, imagem reduzida do cosmos. Quan
do as mulheres intervêm nos ritos propriamente agrários é ainda a homologia entre a fecundidade agrária e a fe
cundidade humana, forma por excelência de toda a fecundidade, que baseia as suas acções rituais. Não acabaría
mos de enumerar os ritos realizados no interior da casa que têm apenas a aparência de ritos domésticos porque 
tendem, indissociavelmente, a assegurar a fecundidade do campo e a fecundidade da casa. Com efeito, é preciso 
que a casa esteja cheia para que o campo esteja cheio e a mulher contribui para a prosperidade do campo dedi-
cando-se, entre outras coisas, a acumular, a economizar e a conservar os bens que o homem produziu e a fixar na 
casa, de certa forma, todo o bem que pode entrar nela. «O homem, diz-se, é como o rego, a mulher como o la-

5. O ferreiro é o homem que, como a mulher, passa todo a seu dia no interior, junto do fogo. 

6. A lareira é o lugar de um certo número de ritos o objecto de proibições que fazem a oposição com a parte obscura. Por 

exemplo, ê proibido tocar nas cinzas durante a noite, cuspir na lareira, deixar cair nela água ou lagrimas (Maunier). Do mes

mo modo, os ritos destinados a obter uma mudança de tempo e fundados sobre uma inversão uti l izam a oposição entre a 

parte seca e a parte húmida da casa: por exemplo, para passar do húmido ao seco coloca-se um pente de prensar a lã (objec

to fabricado pelo fogo e associado à tecelagem) e uma brasa ardente sobre o limiar, durante a noi te; inversamente, para pas

sar do seco ao húmido, aspergem-se de agua os pontes de prensar e de cardar, sobre o l imiar, durante a noite. 
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go», um traz, o outro retém e conserva. 0 homem é «o gancho onde estão suspensos os cestos», o fornecedor, 
tal como o escaravelho, a aranha ou a abelha. Ë a mulher que diz: «Maneja os teus bens como um tição. Há hoje, 
há amanhã, há o túmulo; Deus perdoa aquele que deixou e não aquele que comeu». «Mais vale, diz-se ainda, 
uma mulher poupada que uma parelha de bois na lavra». Como «a região cheia» se opõe ao «espaço vazio», «o 
cheio da casa» (...), isto é, a maior parte das vezes «a velha» que poupa e acumula, apõe-se ao «vazio da casa» 
{...), a maior parte das vezes a enteada. No verão, a porta da casa deve ficar aberta todo o dia para que a luz 
fecundante do sol possa penetrar e com ela a prosperidade. A porta fechada é a escassez e a esterilidade: sentar-
-se no limiar é fechar a passagem à felicidade e à plenitude. Para desejar a alguém a prosperidade diz-se: «Que a 
tua porta se mantenha aberta» ou «Que a tua casa esteja aberta como uma mesquita». O homem rico e generoso 
é aquele de quem se diz: «A sua casa é uma mesquita, ela está aberta a todos, pobres e ricos, ela é de bolo folha
do e de cuscuz, ela está cheia» (thaãmmar;âammar, é, tratando-se de uma mulher, ser económica e boa dona de 
casa); a generosidade é uma manifestação da prosperidade que garante a prosperidade. A maior parte das acções 
técnicas e rituais de que a mulher está incumbida são orientadas pela intenção objectiva de fazer da casa, à ma
neira de thige/dith, que abre a sua bifurcação a asalasalemmas, o receptáculo da prosperidade que lhe advém do 
fora, o ventre que, como a terra, acolhe a semente e, inversamente, opor-se à acção de todas as forças centrífu
gas, capazes de esvaziar a casa do depósito que lhe foi confiado. (...) 

O «vazio» pode resultar de um acto de expulsão; pode também introduzir-se com certos objectos 
como a charrua, que não pode entrar em casa entre dois dias de lavra, ou os sapatos do lavrador (arkasen) que 
são associados ao lakhla, ao espaço vazio e estéril {como aquele de quem se diz ikhla, o homem perdulário e iso
lado), ou certas pessoas, como os velhos, porque elas trazem consigo a esterilidade, e muitas são as casas que eles 
fizeram vender ou onde introduziram os ladrões. Em oposição, muitos actos rituais têm em vista assegurar o 
«enchimento» da casa, como aqueles que consistem em lançar nos alicerces, sob a primeira pedra, depois de se 
ter vertido o sangue do animal, os restos de uma candeia de casamento (que desempenha um papel na maior 
parte dos ritos de fecundidade) ou em fazer sentar a jovem casada, ao entrar em casa, sobre um odre cheio de 
grãos. A primeira vez que se entra em casa é uma ameaça para a plenitude do mundo interior que os ritos do 
limiar, simultaneamente propiciatórios e profilácticos, devem conjurar: a nova parelha de bois é recebida pela 
dona da casa, «o cheio da casa», que coloca sobre o limiar a pele de carneiro onde se põe a atafona e que recebe 
a farinha. A maior parte dos ritos destinados a trazer a fecundidade ao estábulo e, através dele, à casa («uma casa 
sem vaca é, diz-se, uma casa vazia»), tendem a reforçar magicamente a relação que une o leite, o verde-azul 
(azegzaw, que é também o cru, thizegzawth), a erva, a primavera, a infância do mundo natural e do homem: no 
equinócio da primavera, pelo regresso úeazaf, o jovem pastor que participa duplamente do crescimento do cam
po e do gado, pela sua idade e pela sua função, colhe, para o suspender no lintel da porta, um ramo de «tudo o 
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que o vento agita no campo» (Rahmani, 1936); enterrase também uma boneca de trapo contendo cominhos, 
benjoim e indigo no limiar do estábulo, dizendo: «Ó verdeazul (azegzaw) faz com que a manteiga não enfraque

ça!» Suspendemse nas batedeiras plantas colhidas recentemente e esfregamse com elas os utensílios destinados 
a receber o leite. A entrada da jovem casada é, entre todas, carregada de consequências para a fecundidade e ple

nitude da casa: mesmo quando está ainda sentada sobre o macho que a transporta de casado pai, apresentam

Ihe água, grãos de trigo, figos, nozes, ovos cozidos ou coscorões, imensas coisas (variáveis conforme os lugares) 
associadas à fecundidade da mulher e da terra, e ela lançaas na direcção da casa, fazendose assim preceder, de 
certa forma, pela fecundidade e plenitude que deve trazer à casa. Ela transpõe o limiar às costas de um parente 
do esposo ou, por vezes, (Maunier, 1930) às costas de um negro (nunca, em todo o caso, às costas do esposo) 
que, interpondose, intercepta as forças más, capazes de afectar a sua fecundidade, de que o limiar, ponto de 
encontro entre mundos opostos, é o centro: uma mulher não deve nunca sentarse junto do limiar com o fi lho; 
a jovem criança e a jovem esposa que, como todos os seres situados em posição limiar são especialmente vulne

ráveis, não devem pisálo demasiadas vezes. Assim, a mulher, que pela sua fecundidade sobrevive à casa, contri

bui, pela sua parte, para a fecundidade do mundo agrário: votada ao mundo do dentro, ela age também sobre o 
fora, assegurando a plenitude dentro e controlando, a título de guardiã do limiar, estas trocas sem contrapartida, 
que só a lógica da magia pode conceber, e pelas quais cada uma das partes do universo entende não receber do 
outro senão o pleno, oferecendolhe apenas o vazio

7
. 

Mas, um ou outro dos dois sistemas de oposições que definem a casa, quer na sua organização in

terna, quer na sua relação com o mundo exterior, encontrase em primeiro plano conforme se considera a casa 
do ponto de vista masculino ou do ponto de vista feminino: enquanto que para o homem a casa é menos um lu

gar onde se entra e mais um lugar onde se dorme, a mulher não pode conferir a estas duas deslocações e às defi

nições diferentes da casa que nela são solidárias, senão uma importância e uma significação inversas, pois que o 
movimento para o fora consiste, antes de mais, para ela, em actos de expulsão e o movimento para o dentro, isto 
é, do limiar para a lareira, lhe é incumbido. A significação do movimento para o fora não se vê nunca tão bem 
como no rito que a mãe realiza no sétimo dia do nascimento, «para que o seu filho seja corajoso»: transpondo 
de uma passada o limiar ela põe o pé direito sobre o pente de cardar e simula um combate com o primeiro rapaz 
que encontra. A saída é o movimento propriamente masculino, que conduz para os outros homens, e também 
para os perigos e as provas às quais é preciso fazer frente, quando se trata de honra, como homem tão áspero co

mo os dentes do pente de cardar
8
. O homem que se respeita deve sair de casa mal o dia desponta, a saída para 

7. A porta são suspensos diferentes objectos que têm em comum manifestar a dupla função do l imiar, barreira selectiva, encar

regada de parar o vazio e o mal, deixando entrar o cheio e o bem. 

8. Enquanto que, ao nascer, a rapariga è envolvida num lenço de soda, macio e leve, o rapaz é enfaixado com os atilhos secos o 
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fora de casa, de manhã, é um nascimento: dai' a importância das coisas encontradas que auguram o dia todo, de 
modo que vale mais, no caso de um mau encontro (ferreiro, mulher carregando um odre vazio, gritos ou disputa, 
ser disforme) «refazer a sua manhã» ou «a sua saída». 

Compreende-se, desde logo, a importância que é dada à orientação da casa: a fachada da casa 
principal, a que abriga o chefe de família e que comporta um estábulo, é quase sempre orientada para leste, a 
porta principal — em oposição à porta estreita e baixa, reservada às mulheres, que se abre para o jardim, por de
trás da casa - sendo, usualmente, chamada a porta de leste (thabburth thacherqirth) ou, ainda, a porta da rua, a 
porta do alto, a grande porta9. Atendendo à exposição das aldeias e à posição inferior do estábulo, a parte alta 
da casa, com a lareira, encontra-se a norte, o estábulo a sul e a parede do tear a oeste, Sendo assim, o movimen
to pelo qual nos deslocamos para a casa, para entrar nela, é orientado de leste para oeste, em oposição ao movi
mento pelo qual saímos dela, conforme a orientação por excelência, para leste, isto é, para o alto, a luz, o bom e 
o bem : o lavrador orienta os seus bois para leste no momento de os atrelar e desatrelar e começa a lavrar de oes
te para leste; os ceifeiros dispõem-se igualmente para leste e é para leste que é degolado o boi do sacrifício; não 
acabaríamos de enumerar as acções que se realizam em função da orientação cardinal, isto é, todas as acções de 
importância que implicam a fecundidade e a prosperidade do grupo. 

Se voltarmos agora à organização interior da casa, observamos que a sua orientação é exactamen
te a inversa da do espaço exterior, como se tivesse sido obtida por uma semi-rotação em torno da parede da fa
chada ou do limiar como eixo. A parede do tear, com que se depara mal se transpõe o limiar, e que é iluminada 
directamente pelo sol da manhã, é a luz do dentro (como a mulher é a candeia do dentro), isto é, o leste do den
tro, simétrico do leste exterior, de que mantém a sua claridade por empréstimo (é do lado do tear, já o vimos, que 
o senhor recebe o seu hóspede). A face interna e obscura da parede da fachada representa o oeste da casa, lugar 
do sono, que se deixa atrás de si quando se avança da porta para o Kanun, a porta que corresponde, simbolica
mente, à «porta do ano», começo da estação húmida e do ano agrário. E, do mesmo modo, as duas paredes das 
empenas, a parede do estábulo e a parede da lareira, recebem dois sentidos opostos conforme se considera um ou 
outro dos seus lados; ao norte exterior corresponde o sul (e o verão) do interior, isto é, o lado da casa que se tem 

8. (cont.) rugosos que sorvem para atar os molhos ceifados. 

9. Dal que uma orientação inversa (aquela de que nos apercebemos olhando à transparência a planta da casa) seja possível, 

embora rara. Diz-se, explicitamente, que tudo o que vem de oeste traz desgraça e uma porta virada nesta direcção não pode 

receber senão a obscuridade e a esterilidade. Com efeito, se o plano inverso do plano «ideal» é raro, é, em primeiro lugar, 

porque as casas secundárias, quando se dispõem em ângulo recto em redor do pátio, são, muitas vezes, compartimentos de 

estar, desprovidos de cozinha e de estábulo, e porque o pátio é, muitas vezes, fechado, do lado oposto à fachada da casa 

principal, pelas trazeiras da cosa vizinha, ela-mesma voltada para leste. 
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à frente e à direita quando se entra de frente para o tear; ao sul exterior corresponde o norte (e o inverno) inte
rior, isto é, o estábulo, situado atrás e à esquerda quando se vai da porta para a lareira. A divisão da casa numa 
parte obscura (lados oeste e norte) e numa parte luminosa (lados leste e sul), corresponde à divisão do ano numa 
estação húmida e numa estação seca. Em resumo, a cada face externa da parede [essur) corresponde uma zona 
do espaço interior (que se designa por tharkunt, isto é, mais ou menos, o lado) que mantém um sentido simétri
co e inverso no sistema das oposições internas; cada um destes dois espaços pode, pois, ser obtido a partir do ou
tro por uma semi-rotação tomando o limiar por eixo. Não se compreenderia completamente o peso e o valor 
simbólico que são atribuídos ao limiar, no sistema, se não nos apercebêssemos que ele deve a sua função de fron
teira mágica ao facto de ser o lugar de uma reunião dos contrários e, ao mesmo tempo, de uma inversão lógica, e 
que, a título de ponto de passagem e de reencontro obrigatório entre os dois espaços, definidos em relação a 
movimentos do corpo e a trajectos socialmente qualificados1 ° , ele é o lugar onde o mundo fica às avessas1 ' . 

Assim, cada um dos universos tem o seu oriente e as duas deslocações mais carregadas de signifi
cações e de consequências mágicas, a deslocação do limiar para a lareira, que deve trazer a plenitude e cuja reali
zação ou controlo ritual compete à mulher, e a deslocação do limiar para o mundo exterior que, pelo seu valor 
iniciático, encerra tudo o que será o futuro e, em particular, o futuro do trabalho agrário, podem cumprir-se de 
acordo com a orientação benéfica, isto é, de oeste para leste12. A dupla orientação do espaço da casa faz com 
que se possa, simultaneamente, entrar e sair com o pé direito, em sentido próprio e em sentido figurado, com 
todo o benefício mágico ligado a esta observância, sem que nunca seja rompida a relação que une a direita ao al
to, à luz a ao bem. A semi-rotação do espaço em torno do limiar assegura, pois, se nos é permitida a expressão, a 
maximização do benefício mágico, visto que o movimento centrípeto e o movimento centrífugo se realizam 
num espaço organizado de tal forma que se entra nele face à luz e dele se sai face à luz. 

Estes dois espaços simétricos e inversos não são intermutáveis mas hierarquizados. A orientação 

10. Em certas regiões de Cabflia, estas duas pessoas em situação l imiar, que são a jovem esposa e o jovem rapaz circuncisado 

por ocasião da mesma festa, devem cruzar-se no limiar. 

11. Compreende-se, por esse facto, que o limiar esteja associado, directa ou indirectamente, aos ritos destinados a determina

rem uma inversão do curso das coisas operando uma inversão das oposições fundamentais, os ritos destinados a obter a 

chuva ou o bom tempo, por exemplo, ou aqueles que são praticados nos limiares entre períodos (por exemplo, a noite que 

precede En-nayer, primeiro dia do ano solar, em que se enterram amuletos no limiar da porta). 

12. A correspondência entre os quatro cantos da casa e os quatro pontos cardiaisexprime-se claramente cm certos rituais propi

ciatórios observados no Aures: durante a renovação da lareira, no primeiro dia do ano, a mulher «chaouía» põa a cozer cos-

corões, divide o primeiro cozido em quatro pedaços que deita na direcção dos quatro cantos da casa. Ela faz o mesmo com 

o prato ritual do primeiro dia da primavera (Gaudry, 58-59), 
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da casa é primordialmente definida do exterior, do ponto de vista dos homens, e, se assim o podemos dizer, pe
los homens e para os homens, como o lugar donde saem os homens («os homens, diz-se, olham as coisas do fora 
da porta; as mulheres, as coisas do dentro da porta»; «Uma casa prospera pela mulher; o seu fora é belo pelo ho
mem»!. A casa é um império num império, mas que está sempre subordinado porque, embora encerre todas as 
propriedades e todas as relações que definem o mundo dos arquétipos, mantem-se um mundo às avessas, um re
flexo invertido. «0 homem é a candeia do fora, a mulher a candeia do dentro». A aparência de simetria não deve 
enganar: a candeia do dia não é senão aparentemente definida em relação à candeia da noite; de facto, a luz noc
turna, masculino-feminino, mantem-se ordenada e subordinada à luz diurna, à candeia do dia, isto é, ao dia do 
dia. «O homem espera em Deus, a mulher espera tudo do homem». «A mulher, diz-se, é torta como uma foice»; 
também a mais direita destas naturezas esquerdas nunca é senão endireitada. A mulher casada encontra também 
o seu oriente, no interior da casa do homem, mas este não é senão a inversão de um ocidente. Pois não se diz: «A 
rapariga é o ocidente?» O privilégio dado ao movimento para o fora, pelo qual o homem se afirma como ho
mem voltando as costas à casa para fazer face aos homens, escolhendo assim a via do oriente do mundo, é apenas 
uma forma da rejeição categórica da natureza, origem inevitável do movimento para se afastar dela*. 

MTRO DE DC 

* Pierre BOURDIEU. 

La maison ou le monde renversé, (excertos! in Le sens pratiqua, Paris, LES Editions do Minui t /1980. 
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O CAMINHO CASA-ESCOLA 

HPORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE.DOCUMENTAÇÃO 



O I Ç O , COADOS PELA M I N H A D E S A T T E N Ç Ã O , OS RUÍDOS.. . 

Oiço, coados pela minha desattenção1, os ruidos que sobem2, /fluidos/3 e dispersos, como4 on
das interfluentes5 ao acaso e de fora como se viessem de outro mundo: gritos de vendedores, que vendem o na
tural, como hortaliça, ou o social, como as cautellas; riscar redondo6 de rodas - carroças e carros rápidos por 
saltos —; automóveis, mais ouvidos no movimento7 que no gyro; o tal sacudir de qualquer cousa panno a qual
quer janella; o assobio do garoto; a gargalhada do andar alto; o gemido metallico do eléctrico na outra rua; o que 
de mixturado emerge do transversal; subidas, baixas, silêncios8 do variado; trovões trôpegos do transporte; al
guns passos; princípios, meios, e fins de vozes — e tudo isto existe para mim, que durmo pensal-o, como uma 
pedra entre herva, em qualquer modo espreitando de fora de logar. 

Depois, e ao lado, é de dentro de casa que os sons confluem com os outros: os passos, os pratos, a 
vassoira, a cantiga interrompida — (meio-fado)9 - ; a véspera na combinação da saccada; a irritação do que falta 
na mesa; o pedido dos cigarros que ficaram em cima da commoda — tudo isto a realidade, a realidade anaphro-
disiaca que não entra na minha imaginação. 

Leves os passos da creada ajudante, chinellos que revisiono de trança encarnada e preta, e, se as
sim os visiono, o som toma qualquer coisa da10 trança encarnada e preta; seguros, firmes, os passos de bota do 
filho de casa que sahe e se despede alto, com o bater da porta cortando o echo do logo que vem depois do até; 
um socego, como se o mundo acabasse neste quarto andar alto; ruido de loiça que vae para se lavar; correr de 
agua; «então não te disse que»... e o silencio apita do rio. 

Mas eu modorro, digestivo e imaginador. Tenho tempo, entre cenesthesias. E é prodigioso pensar 
que eu não quereria se agora perguntassem e eu respondesse, melhor breve vida que estes lentos1 ' minutos, esta 
nullidade do pensamento, da emoção, da acção, quasi da mesma sensação, o occaso-nato da vontade dispersa. E 
então reflicto, quasi sem pensamento, que a maioria, senão a totalidade, dos homens, assim vive, mais alto ou 
mais baixo, parados ou a andar, mas com a mesma modorra para os fins últimos, o mesmo abandono dos propó
sitos formados, a mesma /sensação12/ da vida. Sempre que vejo um gato ao sol lembra-me a humanidade. Sem
pre que vejo dormir lembro-me que tudo é somno. Sempre que alguém me diz que sonhou, penso se pensa que 
nunca fez senão sonhar. O ruido da rua cresce, como se uma porta se abrisse, e tocam13 a campainha. 

O que foi era nada, porque a porta se fechou logo. Os passos cessam no fim do corredor. Os pra

tos levados erguem a voz de agua e louça. [...] 

1. inattencâo 2. rompem 3. lúcidos/falidos 4. em 5. entrefluentes 6. troar cascado 

7. aviso 8. som longo 9. se é fado? 1 0 . d e 11 . longos 12. consciência/diluição 

13. trin t ina/tri la o som da campainha 

* Fernando PESSOA/Bemarda Soares. 

Livro do Desassossego, Lisboa, Át ica/1982. 
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DESDE ANTES DE MANHA CEDO, CONTRA O USO SOLAR D'ESTA CIDADE CLARA... 

Desde antes de manhã cedo, contra o uso solar d'esta cidade clara, a névoa involve1, num manto 
leve2, que o sol foi crescentemente dourando, as casas múltiplas3, os espaços abolidos, os accidentes da terra e 
das construcções. Chegada, pore'm, a hora alta antes do meio-dia, — começou a desf iar-se4 a bruma branda, e, em 
hálitos de sombras de véus, a cessar imponderavelmente. Pelas dez horas da manhã só um tenue mau-azular do 
ceu revelava que a névoa fora. 

As feições da cidade renasceram do escorregar da mascara do velamento. Como se uma janeila se 
abrisse, o dia já raiado raiou. Houve uma leve mudança nos ruidos de tudo. Appareceram também. Um tom azul 
insinuou-se até nas pedras das ruas e nas auras impessoaes dos transeuntes. O sol era quente, mas ainda húmida-
mente quente. Coava-o invisivelmente a névoa que já não existia. 

O dispertar de uma cidade, seja entre névoa ou de outro modo, é sempre para mim uma coisa 
mais enternecedora do que o raiar da aurora sobre os campos. Renasce muito mais, ha muito mais que esperar, 
quando, em vez de só dourar, primeiro de luz obscura, depois de iuz húmida, mais tarde de ouro luminoso5, as 
relvas, os relevos dos arbustos, as palmas das6 mãos das folhas, o sol multiplica os seus possíveis effeitos nas ja-
nellas, nos muros, nos telhados, — [...] — quando manhã [...] a tantas realidades diversas. Uma aurora no campo 
faz-me bem; uma aurora na cidade bem e mal, e porissome faz mais que bem. Sim, porque a esperança /maior/ 
que me traz tem, como todas as esperanças, aquelle travo longínquo e saudoso de não ser realidade. A manhã do 
campo existe; a manhã da cidade promette. Uma faz viver; a outra faz pensar. E eu hei sempre de sentir, como 
os grandes maldictos, que mais vale pensar que viver.* 

(10e 11-09-1931) 

1. involvia 2. bafa denso 3. sucessivas 

* Fernando PESSOA/Bernardo Soares. 

Livro do Desassossego, Lisboa, Át ica/1982. 

4, escassear-se 5. claro 6. de 
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O HORIZONTE, APARÊNCIA DOS MEUS POSSÍVEIS 

Antes de qualquer emergência do conceito, o espaço á para mim, imediatamente, um campo de 
possibilidades motoras: é uma distância a percorrer, um fim a atingir, um obstáculo a vencer. Eu que estou so
bre o solo, de pé, vertical, em posição precária, o meu desejo primordial, em cada instante, é saber para onde vou 
poder dirigir os meus passos. Seja qual for o lugar do espaço, local de referência em que me encontre configura
ção per.Wr.ca de objectos ou decoração, põe-se-me a questão de saber como vou orientar-me e ocupar o espaço 
E e por .sso que, antes que tenha podido defini-lo, estou sempre confrontado com um problema concreto de po-
s,c,onamento: devo colocar-me anteriormente a qualquer reflexão sobre o lugar. Por outro lado, antes de qual
quer d.scurso sobre o espaço, eu estava,* em qualquer parte. O aparecimento do meu ser. tanto físico como 
mental, elabora-se sempre a partir de um certo ponto de origem. Eu estou aí, num ponto preciso do espaço geo
gráfico. Ora, eu que estou aí, num lugar que nem sempre escolhi para habitar, devo assumir passar de um ponto 
deste ponto onde posso sentir-me feliz ou inquieto, conforme os momentos, a um outro que não me é verdadei-' 
ramente assinalado como sendo aquele com o qual deve encadear-se necessariamente o primeiro: porque o espa-
ço «prat.co» no qual me movimento não possui verdadeiramente signos, ou balizas, que indiquem sem ambigui
dade o lugar onde devo colocar-me. É certo que há passadeiras nas ruas, avisos, luzes tricolores que parecem 
onentar-me. onentar os meus movimentos, canalisar o fluxo indefinido da minha liberdade motora mas preci
samente, estes signos mantêm-se signos, no sentido próprio, isto é. designam a coisa mascarando-'a ou'antes 
tranquilizam, organizando para ela percursos imutáveis, rígidos, para a pessoa humana sujeita à angústia de se 
perder. Haverá algo de mais inquietante, num universo de avisos e de sentidos obrigatórios, que não reencontrar 
o seu caminho? 0 aspecto perplexo e vagamente inquieto dos turistas estrangeiros {...), bruscamente incapazes 
de voltar ao seu hotel, parece confirmá-lo. Poderíamos chamar a esta angústia «angústia do labirinto» Ela é a 
angustia fundamental de nos perdermos, de não reencontrarmos mais o nosso «verdadeiro caminho» de não sa-
bermos mais onde estamos. Para que o homem não fique sujeito à angústia do labirinto, a sociedade desde cedo 
fê-lo ca.r na armadilha por meio de dispositivos orientadores requintados: signos de pista figuram nos primeiros 
monumentos megalíticos e eles parecem ser, de facto, os antepassados dos sinais modernos, erguidos perante a 
minha hberdade motora fundamental, pois é verdade que eu sou livre nos meus movimentos! Posso voltar a ca
beça para a direita e para a esquerda, arquear o tronco ou metè-lo para dentro, caminhar, correr e fugir se for es
se o meu desejo. Liberdade espacial abstracta, poderá dizer-se, que tem fim ao menor obstáculo, mas há barreiras 
que podem ser transportas e paredes que podem ser escaladas. A balizagem do espaço, ineficaz, como vimos não 
basta para nos tirar do espírito a intuição irredutível da nossa liberdade de movimentos. Eu poderia dizer to
lamente, que aprendemos a alinhar os nossos passos pela borda do passeio, e é um facto que a transgressão dos 
«espaços balizados» pode custar caro, em danos corporais primeiro; mas ao querer, a qualquer preço assumira 
angustia labinntica primordial, que é, em potência, angústia de horizonte, angústia de espaço não limitado an-
gust.a de ausência de paredes, o ser humano é privado da livre expansão do seu corpo no espaço O fluxo indefi-
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nido dos movimentos é «todos os azimutes» em que o escoamento melancólico das multidões canalisadas pelas 
escadarias do metropolitano parece a negação pura, realizando a morte do espaça vivo, surgido este, radiosamen
te, iá onde a angustiado labirinto1 desapareceu e onde assumimos, alegremente, percorrer o espaço sem direcção 
privilegiadaié a trajectória aberrante dos corpos de jovens lutadores nus, enrolando-se um no outro sobre a areia; 
é o cão que corre em todas as direcções no relvado; é a cotovia embriagada de espaço, suspensa no azul. E a cor
rida louca de uma criança embriagada de nascer, rolando-se na erva, não indo a nenhuma parte, visto que o hori
zonte está despolarizado.* 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DÒ PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

1. Podemos definir «angústia do labirinto» como uma angústia ligada a multiplicidade de percursos possíveis no espaço, não 

parecendo nenhum levar verdadeiramente a qualquer parte. 

* Bernard M I L L E T . 

Philosopher, Las interrogations contemporaines, Paris, Fayard/1980. 
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O DESEJO É DO LUGAR 
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O desejo é do lugar. O espaço é também condição do desejo, O desejo faz regressar, inevitavel

mente, ao espaço. 

O desejo é do lugar. Lá onde tu estás: lugar onde eu não estou; onde procuro estar. Há, fora do 
meu lugar, um lugar que está valorizado, que é o teu. Do meu lugar ao do objecto do meu desejo: o trajecto. 

* François WAH L, in 

Cartes et figurt: do la term. Paris, Centre Georrjes Pompidou/1980. 
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A ESCOLA 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO ■ 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 



A l QUE PRAZER 

PORr ? 

Ai que prazer 
Não cumprir um dever. 
Ter um livro para 1er 
E não o fazer! 
Ler é maçada. 
Estudar é nada. 
O sol doira sem literatura. 
O rio corre, bem ou mal, 
Sem edição original. 
E a brisa, essa, 

tão naturalmente matinal. 
Como tem tempo não tem pressa... 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
Livros são papéis pintados com tinta. 
Estudar é uma coisa em que está indistinta 
A distinção entre nada e coisa nenhuma. 

Quanto é melhor, quando há bruma, 
Esperar por D. Sebastião, 
Quer venha ou nãol 

Grande é a poesia, a bondade e as danças... 
Mas o melhor do mundo são as crianças. 
Flores, música, o luar, e o sol, que peca 
Só quando, em vez de criar, seca. 

O mais do que isto 
Ë Jesus Cristo 
Que não sabia nada de finanças 
Nem consta que tivesse biblioteca... 

* Fernando PESSOA. 

Poesia de Fernando Pessoa, Litboa, Editorial Confluência/1945. 
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Groupes Vandkunsten et «A 5» 

Une école décloisonnée 
comme pivot d'un nouveau quar t ie r * 
Le groupe d'architectes Vâiidkunsten dont le 
siège est á Copenhague, est notamment 
composé da Jens Thomas Amfred et Steffen 
Keag. tous deux nés en 1947. au Danemark . 
Lauréats de nombreux concours au Danemark, 
ils s'intéressent particulièrement aux problèmes 
de l'intégration des équipements el des activités 
dans les ensembles de logements Us turent 
associés poor le pro;el de l'école de Farum au 
groupe AS dingè par Niels Sigsgaard (né en 
1943). Par ailleurs, ils ont élaboré ce projet avec 
la collaboration de Svend Afgren et Michael Sien 
Jûhnsùn 

A. seriema des réseaux de circulation. 
B esquisse du pian d'ensemble du quartier de la ville 
nouvelle da Farurrv ta) : première phasô de consiruction 
île log*meni3 en relation avec l'école; (b) : les divers 
bâumenls de f école; le) : futures phases de 
Oonstructiari de logemems 

C. esquisse d'atmosphère de la rueécole

0 plan de !■'.« i du quarter d'nabiiai conçu en kaison 
organi -.-i avec l'école. 

Suite à un concours organisé au Danemark pour 
la conception d'un nouveau quartier d'habitat 
dans la banlieue nord de Copenhague, ã Farum, 
ce proiel a été retenu comme lauréat II s'agissait 
de proposer des idées nouvelles permettant 
d'éviter au mieux dans uno ville nouvelle l'ennui 
résultant des solutions conventionnelles qui 
aboutissent a la séparation quasi bureaucratique 
entre l'habitat et les équipements d'un petit quar

tier. Or, couramment, l'école est le principal 
équipement du quartier; tant par ta surface des 
terrains qui lui sont réservés que par le poids 
psychologique de l'institution scolaire dans l'es

prit des enfants el des parents II (atari donc 
prospecter les possibilités d'une planification qui 
assurerait une intégration totale — physique el 
mentale — entre les composantes dô héCOta et 
celles des îogements. 
Ici donc l'école n'est plus un endos muré ou 
grillagé, hermétiquement isolé de son environ

nement grace aux artifices du zonage urpain. Au 
contraire, l'école devient le pivot, le centre effec

tif et affectif du quartier. U école n'est plus un 
immeuble aux formes, aux proportions et aux di

mensions totalement différentes des maisons 
environnantes. Ici recelé est conçue comme une 
famille diversifiée de pavillons, de maisons. (Je 
demeures collectives qui s'articulent le long de 

deux petites rues perpendiculaires, au centre de 
gravite même de la communauté La cour de ré

création a été métamorphosée en rue piétonne 
du quartier. Et au* abords immédiats de l'école, 
les jardins des maisons individuelles groupées 
jouxtent les jardins des classes, elles aussi ras

semblées en petits ilôts. H y a osmose entre les 
«maisons de classe et les maisons de famille : 
non seulement au niveau du plan du quartier, 
non seulement au niveau de l'architecture (qui 
adopte une échelle et un vocabulaire commun 
pour l'école el l'habitat) mats aussj parce qu'il y a 
des interférences diiecles entre les locaux de 
l'école qui peuvent servir certains purs (ou à 
certaines heures) aux adultes du quartier pour 
diverses activités culturelles ou matérielles qui 
potentiellement concernent toute la communauté 
du quartier. Le gouffre qui séparait jusqu'ici ÏM* 
chjtectuie domestique de l'habitat et l'architec

ture institutionnelle de l'administration scolaire a 
été comblé en faveur d'une harmonieuse syn

thèse entre deux pûtes essentiels dé la vie d'un 
quartier. L'école métamorphosée dans son plan 
et dans sa localisation, dans son architecture et 
dans sa pédagogie peut devenir un lien essentiel 
d'urbanité entre lus enfants et les adultes, au 
sem du tissu urbain el social pour léconder une 
image plus chaleureuse de la cité * 

M À ia recherche do l'urbanité, Paris, Academy Ediiions/1980. 
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GATO QUE BRINCAS NA RUA 

QUITECTURA 

Gato que brincas na aia 
Como se fosse na cama. 
Invejo a sorte que é tua 
Porque nem sorte se chama.* 

* Fernando PESSOA. 

Obras Completas de Fernando Pessoa: Poesias de Fernando Pessoa, Lisboa, Ediçõas Âtica/1973. 



As festas são um elemento vivo da urbanidade. 

Portugal/l°. de Maio de 1975. 
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OUTRORA GOSAVA TUDO ISTO, POR ISSO É SÕ AGORA... 

Depois dos dias todos de chuva, de novo o ceu traz o azul, que escondera, aos grandes espaços do 
alto. Entre as ruas, onde as poças dormem como charcos do campo, e a alegria clara que esfria no alto, ha um 
contraste que torna agradáveis1 as ruas sujas e primaveril o ceu de inverno baço. É domingo e não tenho que fa
zer. Nem sonhar me appetece, de tam bem que está o dia. Goso-o com uma sinceridade de sentidos a que a intel-
ligencia se abandona. Passeio como um caixeiro liberto2. Sinto-me velho, só para ter o prazer de me sentir reju
venescer. 

Na grande praça dominical ha um movimento solemne de outra espécie de dia. Em S. Domingos 
ha a sahida de uma missa, e vae principiar outra. Vejo uns que sahem e os que ainda não entram, esperando por3 

alguns que não4 estão vendo quem sahe. 
Todas estas coisas não teem importância. São, como tudo no comum da vida, um somno dos 

mysterios e das ameias, e eu5 olho, como um arauto chegado6 a planície da minha meditação. 
Outrora, creança, eu ia a esta mesma missa, ou porventura à outra, mas devia ser a esta. Punha, 

com a devida consciência, o meu único fato melhor, e gosava tudo — até o que não tinha razão de gosar. Vivia 
por fora e o fato era limpo e novo. Que mais quere quem tem que morrer e o não sabe7 pela mão da mãe? 

Outrora gosava tudo isto, por isso é só agora, talvez, que comprehendo quanto o gosava, Entrava 
para a missa como para um grande mysterio, e sahia da missa como para uma clareira. E assim é que verdadeira
mente era, e ainda verdadeiramente é. Só o ser que não crê e é adulto8, com alma que recorda e chora, são a fic
ção e o transtorno, o desalinho e a lagem fria. 

Sim, o que eu sou fora insupportavel, se eu não pudesse lembrar-me do que fui. E esta multidão 
alheia que continua ainda a9 sahir da missa, e o principio da multidão possível que começa a chegar para en
trar10 para a outra — tudo isto são como barcos que passam Dor mim, rio lento, sob as janellas abertas1 ' do 
meu lar erguido sobre a margem. 

Memorias, domingos, missas, prazer de haver sido, milagre do tempo que ficou por ter passado, e 
não esquece nunca porque foi meu... Diagonal absurda das sensações prováveis, som subito de carruagem de pra
ça que sôa rodas no fundo dos silêncios ruidosos dos automóveis, e de qualquer modo, por um paradoxo mater
nal do tempo, subsiste hoje, aqui mesmo, entre o que sou e o que perdi, noantero olhar de mim que sou12 eu... 

Que sei? Que procuro? Que sinto? Que pediria se tivesse que pedir?* 

(1-2-1931) 

1. aprazíveis 2, sem mulher 3. entrevistos na espera da 4 . nem 5. d'alli 6. que jd disse aque ia 

7. e não sabe/noda/ 8. tem corpo adulto 9. que persiste ainda em 10. estar 11. fechadas 12. a que chamo 

* Fernando PESSOA/Bernardo Soares. 

Livro do Desassossego, Lisboa, At ica/1982. 
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A PORTA DAS METAMORFOSES 

A caverna 

Ao entrar na caverna o homem aborda o episódio mais fecundo da sua evolução. Ele começa, nes
te abrigo de pedra que não deixa de lembrar o útero, pela sua forma, uma verdadeira gestação, É um homem no
vo, portador de um universo enriquecido, que arrebatará do fundo da caverna um Imaginário bastante diferen
ciado para assimilar e assumir o seu destino histórico. 

0 que se passa no decurso desta gestação é complexo. Para o compreendermos olhemos primeiro 
o Homem antes que ele penetre na caverna. Neste estádio, poderíamos imaginar, injustamente, que ele concebes
se a terra como uma dimensão vertical da profundidade, ou o céu como um infinito vertical, situado por cima 
dele. De facto, ele vive numa fatia do espaço pouco mais espessa que a sua própria altura. Nesta fatia de espaço, 
ele liga indissoluvelmente a terra ao seu polo inferior e o céu às camadas superiores nas quais respira e vê. 

Sigamo-lo no momento em que entra na caverna: o solo, este polo inferior do seu corpo, conti-
nua-se por todos os lados e curva-se por cima dele. Em função dos esquemas rudimentares do seu pensamento, a 
abóbada vai ser, de certa forma, um outro solo para outros pés. Colocado no centro da cúpula, e talvez à mercê 
das angústias mais intensas, num tal lugar, o Homem vai, talvez, experimentar qualquer coisa de análogo ao que 
nós sentimos nos jogos de espelhos, organizados especialmente para nos reenviarem a nossa imagem em todos os 
sentidos. É aí que nasce, provavelmente, um desdobramento que permitirá ao Homem objectivar-se projectando-
-se. Particularmente, se ele tivesse entrado na caverna sem experimentar esta bipolaridade paradoxal, imposta pe
lo solo curvado sobre si próprio, o Homem não teria, de certo, traduzido a sua aventura para fora de si através 
dos desenhos parietais. 

Este primeiro aspecto do fenómeno completa-se com um outro: o céu - esta zona transparente 
situada ao nível do polo superior do Homem, mesmo antes dele entrar na caverna-entra com ele. Este céu, vo
tado a desdobrar o plano terrestre, vai curvar-se sobre ele-mesmo, como o solo se curva para formar a abóbada. 
Ao inverso do que o Apocalipse de João (cap. VI , 14) diz, prevendo o dia em que o céu se curvará como um li
vro que se volta, o Homem concebe, pela primeira vez, esta prega. Desde então, encontra-se num universo novo de 
que o céu ocupa o centro e cujos limites serão constituídos por uma terra em cima e uma terra em baixo (e, 
também, uma terra à esquerda e uma terra à direita). 

É ao nível deste céu interior que vão, aliás, manifestar-se as suas primeiras tentativas para a abs
tracção. Os desenhos pelos quais ele exprime e projecta os seus problemas serão os desenhos parietais. Este mun
do mágico como um «palácio de espelhos» vai conferir ao universo do Homem dimensões em eco. É para lá do 
concreto que o rodei'' que vai elaborar-se o seu pensamento mágico; é para lá do solo que pisa que ele vai, pela 
primeira vez, enterrai u espólio dos seus mortos. (...) 
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Esta situação de inversão, realizada pela caverna, deve ser tomada à luz do que dissemos ante

riormente, isto é, que todo o ser tende a recriar o mundo exterior no interior de si, a inverter a relação do mun

do exterior e de si mesmo. Ë, dissemos, como se a delimitação do ser tendesse a voltarse como uma luva para 
envolver o mundo. E, no que diz respeito à caverna, é este, de facto, o sentido profundo de uma tal inversão. En

volvendo o céu, a parede rochosa era um apelo a recriação do mundo no interior de si mesma. Tocamos aí, aliás, 
não somente a imagem natural do processo psicológico, mas também do processo biológico que o precede de 
longe, e pelo qual o mamífero se reproduz no interior de simesmo. Esta relação justifica a frequente associação 
do mito da virgem e da imagem da gruta. 

Por outras palavras, se lembrarmos a permutabilidade simbólica dos acasalamentos psíquicof ísi

co, abstractoconcreto, céuterra, deduzimos daí que a delimitação do céu pelo «piano terrestre que se tornou a 
fechar» era portadora de uma eficiência simbólica propícia a permitir a individuação, a delimitação do universo 
subjectivo. Entrar e sair da caverna punha em marcha, já, a diferenciação nítida do interior e do exterior, do sub

jectico e do objectivo. Sem dúvida que devemos ver, na vida das cavernas — e no conjunto coerente que a acom

panha  o facto importante que permitiu ao Homem passar da fase esquizogénica à fase autogénica, de um uni

verso de tempo vivido a um universo de tempo referenciado. A fase esquizogénica de delimitação é a gravidade 
polarizadora. Esta gravidade vivenciada é a identificação ao plano mineral. O homem do Leptolítico começou a 
assumir, digamos, esta força de gravidade, penetrando no centro da terra. Mas, devemos precisar, não se pode 
ainda falar propriamente no assumir da dimensão vertical pela descida, porque a caverna não é, de qualquer mo

do, senão uma profundidade horizontal. Entrar no céu interior que é a caverna é colocarse no centro da morte, 
no centro de simesmo. E já uma tomada de consciência de si. Recriar o mundo sobre as paredes internas da ca

verna é já recriar o universo no interior de si, é já abstrair. Esta tomada de consciência do Homem pelo Homem 
projectarseá um dia sobre estas paredes onde o Homem desenhará o Homem, (...) 

A luta contra a gravidade 

(...) Mas, já para o fim da Pedra polida e o começo da idade do Bronze, surge um acontecimento 
importante e significativo de uma nova fase do desenvolvimento dimensional: a erecção dos megalitos, menires 
e dolmens. Ë um esforço colossal do Homem contra a gravidade que o fixava, até aqui, ao plano da terra. E é 
também a projecção desdobrada do plano terrestre, que arranca o solo a si mesmo. Esta extracção do solo ao so

lo exprimese, ainda, pelo isolamento do metal para fora do minério. Estamos na aurora dos metais eda forja. 
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Poderemos salientar que as civilizações megalíticas fazem parte de regiões marítimas e poderemos 
perguntar-nos se, precisamente, o reflexo do céu sobre o espelho do mar não terá desempenhado um papel neste 
desdobramento do alto e do baixo. Seríamos tentados a pensá-lo porque este facto poderia, também, responder 
a um outro fenómeno, o da cidade lacustre, que aparece no Neolítico e que se apresenta como uma recriação do 
plano do solo; embora ela não manifeste este carácter de luta contra a gravidade, a cidade lacustre é como um 
plano terrestre, um solo, fixado por cima da margem, prolongando a onda plana que reflecte o céu. Quer num 
caso, quer noutro, o aspecto fixo, estável, do plano do solo é reforçado pelo aspecto fluido do plano da água. E 
é a época em que o Homem está pronto a projectar o plano continuum, vivido até aqui, isto é, simbolicamente, a 
fixar o plano ondulante. Dizemos que ele vive, doravante, um continuum tridimensional. A este propósito é signi
ficativo ele domesticar o animal terrestre. Também é nesta época, e nos lugares costeiros, que a caça às aves, até 
aqui muito limitada, adquire certa importância. 

0 menir é uma pedra bruta ou apenas desbastada, levantada verticalmente. Encontramo-la, mui
tas vezes, isolada, mas os conjuntos de menires estão bem longe de serem raros. Apresentam-se quer sob a forma 
de alinhamentos, quer sobre a forma de círculos chamados cromlechs ou stone-cireles. A regularidade de tais dis
posições no plano do solo contrasta com a irregularidade na dimensão vertical, com o aspecto bruto, sinuoso, das 
pedras levantadas. O Homem começa a projectar o plano horizontal com uma estrutura de apoio, embora esteja 
apenas na fase cosmogénica, anárquica, da sua ascensão. (...) A erecção das pedras levantadas corresponde bem a 
uma fase cosmogénica, e são os alinhamentos de menires que vão constituir a primeira estruturação esquizogéni-
ca. Dissemos que toda a estrutura concreta tende, ao fechar-se, a delimitar o continuum vivido de que ela é me
diana, e que é o vazio que simboliza este continuum vivido (ou o fluido ou a ondulação). Este processo é já aqui 
visível visto que o plano vertical constituído pelos menires sucessivos se fecha em cilindro, envolvendo um espa
ço. Mas há discontinuidade no plano do alinhamento, e o espaço interno do cromelech mantem-se aberto para o 
céu. 

Uma expressão mais perfeita da estrutura projectiva fechada é o dólmen. O dólmen está geral
mente isolado, por vezes associado a um conjunto de menires. Ele é a elevação de uma pedra colocada horizon
talmente sobre outras pedras de suporte. Assim, ele aparece bem como o desdobramento do plano do solo, devi
do à sua pedra horizontal. Com a álea de dolmens, temos uma estrutura plana fechada, envolvendo um volume 
vazio. Ë um longo corredor que dá acesso a uma câmara, e constituído por pedras verticais alinhadas em conti
nuidade e cobertas, como o dólmen, por pedras horizontais. O próprio dólmen, aliás, como a álea, estava geral
mente escondido num montículo de pedras e de terra. Podemos considerar os túmulos e as áleas cobertas como 
sendo, dimensionalmente, recriações da caverna, provavelmente mais como templos que moradas. Com efeito, 
estes ossários colectivos terão sido, exclusivamente, as moradas dos mortos e talvez, também, os lugares de sa
crifício e de iniciação. 
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O conjunto do processo de verticalização pode encarar-se numa perspectiva larga, de que a civili
zação megalítica, toda, representa a fase cosmogénica. O Egipto representa a fase esquizogénica, geométrica e re
guladora, A Grécia, Roma e o cristianismo representam a fase de síntese* 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

* André VIREL. 

Histoire de notre image, Genève, Editions du Mont-Blanc/1965, 
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Per Reimers 
et le Croupe pour l'aménagement de l'espace public souterrain 

Un palais des thermes souterrain 
pour Stockho lm* 
En Suède, íe Groupa pouf f'Amènagamant de 
l'Espace Public Soularrain (CAEPS) a ètd 
constitué en 1979. ii est composé d'architectes 
et d'artistes dont les activités pfofessionne>les 
variées vont de ia tecnerçhe a la pratique en 
passant par diverses formes d'enseignement tis 
cherchent ensemble a promouvoir de nauvertes 
concepvons et applications de /aménagement 
des lieux publies dans la ville de Stockholm. Le 
groupe rassemble les personnes suivantes 
enumèfées loi par ordre alphabétique : Boiter, 
Granit. Johansson, Undblom. fJoden. Pviarp, 
iïe<mer$, Samvelson et vessel. 

PsfReitndfi assure ta direction de ce groupe, 
il est ne en Suède en J9

J
0 Luimême et 

Michael Granit ont collaboré à partir de J967 à la 
conception giobaie et à la materialisation das 
interventions d'artistes dans 23 stations de métro 
íte Stockholm, Ces travaux ont acquis depuis 
une cèiéarrte m!s'nationale grace aux multiples 
publications êdile&s A l'étranger a leut propos et 
grâce aux expositions gui leur ont été 
consacrées dans divers pays, notamment à Pans 
au Centre culturel suédois. Parmi les autres 
memores du groupe, Sivert Undblonj. Axe 
PaUarû, Venk Samvelson et Cosia Wasseï ont 
Jti;a assumé chacun, durant les années 70 une 
intervention ams'jgue dans une nation de métro. 
La majorité de Ces stations |2I sur 28) avaient en 
commun le désir des artistes ei architectes de 

■ .'es tnjttr comme des grottes. En conciliant ainsi 
d'une part des references culturels et spatiales 
a la préhistoire de I humanité et d'autre part aux 
exigences as conton et 4 efficacité 
technologique prçpres à un transport collectif 
moderne, ces interventions ont engendré dans la 
\nlle i'èclosion de lieux publics nouveaux:Us sont 
puissamment marqués par une volonté de leur 
conférer une charge affective et symbolique qui 
em a l'onjme oe leur succès. Désormais le 
groupe tenta de o*passer le stade de 
l aménagement dvs seules staoons de metro 
pout explorer et promouvoir la réalisation 
d'autres espace* ci lieux publics souterrains qui 
accueilleraient q'aJtres fonctions uroainez (bains 
publics, musées, gare touttère régionale des 
autobus, etc) mais qui sèment interconnectés 
avec le réseau souterrain existant du métro. 

A. i. > : u . Jt: preuminane pour le grano espeta centrât du 
preftf iflfl PiW« des Thermes louienain a StocKhQim : 
lu lono M M cascada d '«u i, n. .vir,i d'une Uluze 
Ci«u&a« di.ni k roc) fil almentam I* twssjrt ( entrai 

h i..."i ^1,,.1 du IJ  . I P ■■■ la Palais das Trmrmes; au 
■  . iiti les :T.'J, .:;rrj, d'une nvitrû iûutenajra '■ Jr. jL._.i 
Jii u cukînn.rfe fTiífíiLimfcíiíate da lotritiiS naturels. 

C. U .:..' o.i dû in i i f j H>!l'ui«l a Stockholm çr1,.1.u 
tuns la sous sot lOCtMÛa iwí&í apparent ; dans cdla 
grone. I t i canctrplîurs oit pns pbáét * covifronlsi 
:■'■ ,i B ffiC/léma Ûà U ItfCrUTOLOgia | r , BS -i ,i- il S] ■-'■■ 
iimagcra historique raoresentèe ka parla soei* duna 
, , . i . ; ^ cotorma .H J. <;.' :..J; I « Ï so u bass ema n I» da 

Tous les centres urbains des grandes agglcme
/ations onr, un besoin piessanl de nouveaux et 
vastes équipements destines au public. Mais leui 
insertion dans un IJSSU u/bain el fragile pose des. 
prcblèmes extrémemenl délicats En elle!, il 
semble désormais indesiraolB de détruue pura
nit;n[ ei simplement des quartiëcs. des Itols ou 
des ensemti93 urbains existanis pour leur subs
lituer de laçon abrupte de nouveaux bâtiments 
qui apparaîtraient comme des inuus en lapant 
vk&lerice à la ville SuHisamment d'erreurs gros
sières ont ele perpétuées durant tes années 50. 
60 et 70 dans divers pays, pour justilier la re
cherche des soluitons plus subtiles et nuancées, 
mieux adapiaes au legitjme souci de la quête 
d'une nouvelle urbanité dans les centres urbains. 
Dés lo;s, la prospection de l'uïiiisaiion du sous
sol de la ville apparaît comme une voie a e aplorer 
pour incrusier les nouveaux équipements dans le 
centre des cites. A Stockholm, ce choix se jusri
la parneu le rement du (ait des rigueurs, cljmati
ques de iTuver

1 mais aussi du fait de l'existence 
depuis une dizaine d'années d'un léseau sou
terrain du métro auquel on cnerche a se ratiachei 
pour rentabiliser matériellement et socialement 
son lonctjonneme.it, ses points et cadences de 
desserte dans le centre. 
Par ailleurs, la nature du soussol de Stockholm, 
composé de roenes. nous a amenés dans les 
années 70 a proposer que les stations nouvelles 
de métro ne soient pas léaEisâes sur te modèle 
conventionnel appliqué presque partout à rétran* 
ger (voûtes en béton éventuellement couvertes 
de marbre ou de carrelages}, mais plutoi comme 
une serie de grottes naturelles qui révéleraient la 
vra<e nalure et la spéciale du saussoi de la 
ville. Traitées par des artistes, ces grottes ont re
cueilli l'adhésion des citadins et des visiteurs qui 

en gardent une image atlcclive et visuelle très 

Panant de celle eipgrience réussie, le groupe a 
donc propose diverses alternatives d'aménage
ment du centre dd Stockholm visant a incruster 
dans tes foches souterraines de la ville divers 
grands èquipemenis publics désormais indispen
sables pour la capitale : une gaie roulure régio
naie pour les autobus, des musées et des ther
mes ou bains publics. D'autres projets sont à 
l'étude L'espace souterrain proposé pour la gare 
routière est situé a proximité de l i gare de che
min de 1er Plus précisément, il est localise entra 
deux stations souterraines de meiro existantes 
dent il contribue a eptoiter de laçon optimale les 
espaces et les !lux de circulation des usagers de 

A proximité d'une autre station souterraine du 
melro, au plein cœur de la ville et à proximité di
recte du centre commercial et culturel de la ca
pitale, il est proposé de réaliser un palais des 
thermes souterrain' qui offrirait des bains publics 
et des équipements sportifs dans un cadra ar
chitectural où seraient suggérées des références 
cullurelles el spatiates aux thermes remans el a 
des grettes ou ies roches et les eaux (rivière 
souterraine, cascades) pourraient créer un climat 
et une atmosphère propice à là détente et ã J'ur* 
banité. Ces Ineimes pourraienl être ponctues de 
végélaiions diverses qui profiteraient de la lu
mière naturelle qui s'inlijtrerail dans l'espace par 
des failles creusées au niveau naturel du sol. M 

j U".< cavité ur . . , , ^ ut-.-* u /ùçhit dt Stockholm p'É
3jr.Lc des condition* ciimaii^uei stables avec une 
lemptraiuíã de a "C 

2 ProjM eiaûcié par lei numerei aurvams du croupe : 
M. Granit, P. Ftmrners. A, Pafiarp, U. S^rnvslscn. 

r̂ A la recherche fie l 'urbanité. 

Paris, Academy Editions/1980. 
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A R Q U I T E C T U R A S M A R G I N A I S NOS ESTADOS UNIDOS 

e 

A finalidade deste texto é apresentar as arquitecturas realizadas por comunidades ou pessoas que 
a títulos diversos, são marginais na sociedade americana contemporânea. Para evocar estas construções resoluta
mente diferentes das produzidas pelo convencionai american way of t/fe têm sido utilizados múltiplos rótulos' 
arquitecturas suaves, ecológicas, fantásticas, ingénuas, visionárias, selvagens. Para além destas denominações mui
tas vezes redutoras, podemos denunciar o aparecimento de um comportamento novo perante a sociedade a pro
dução, o trabalho e o prazer, o nascimento de relações novas dos indivíduos com a natureza, o seu envolvente e 
o seu habitat, a eclosão de uma nova linguagem arquitectónica e de uma nova poesia do espaço de que procura
remos em vão o equivalente na arquitectura moderna ortodoxa. Podemos, sobretudo, indicar a io aparecimento 
de práticas novas pelas quais os habitantes - jovens ou velhos - tentam, simultaneamente, dominar por si pró
prios, sem intermediário, o seu quadro de vida quotidiano e protegerem-se dos danos alienantes, repressivos 
despersonalizares do nosso envolvente moderno. Metamorfose de uma sociedade industrial avançada ou emer
gência de um modo de vida novo? 

V FACULDADE DE ARQUITECTURA 
\ ; UNIVERSIDADE DO PORTO 

:TRO DE DOCUMENTAÇÃO 
OS MARGINAIS: UMA TRADIÇÃO AMERICANA 

Os Estados Unidos tiveram sempre os seus marginais; vindos de toda a parte, eles participaram 
primeiro, na construção da nação americana: pioneiros, comunidades religiosas minoritárias, vitimas da persegui
ção e da intolerância no seu país de origem, refugiados, etc.. Por sua vez, cada geração de Americanos gerou fi
lhos apaixonados pela evasão, habitados pelo desejo de se realizarem, eles-mesmos, procurando meios novos de 
acção nas margens do liberalismo. Já no século 19 mais de uma centena de comunas ou de comunidades volunta
riamente marginais, totalizando cerca de cem mil pessoas, estavam estabelecidas nos Estados Unidos e animadas 
de motivações muitas vezes filosóficas, religiosas ou políticas. Contam-se, entre outros grupos, os adeptos de 
Fourier (1772-1837) e d'Owen (1771-1858), os Pietistas, os Moravianos, osZoaristas e muitos outros, tendo to
dos fundado as suas comunidades. Os Shakers são, dentre eles, os mais conhecidos; vindos da Europa éstabelece-
ram-se nos Estados Unidos em 1744 com a intenção de viverem longe do mundo profano e das cidades, consti
tuindo-» como sociedades auto-produtoras e auto-suficientes onde reinaria uma nova justiça social fundada so
bre a igualdade das raças, sobre a igualdade do homem e da mulher, sobre o idea! da propriedade e do trabalho 
comunitários, sobre o culto da pureza, da beleza e da simplicidade. Em 1825 havia dezanove comunidades Sha
kers autárquicas em actividade; duas delas subsistem ainda hoje. A vida destes grupos marginais americanos do 
século 19 corria a par da elaboração de um artesanato utilitário e de uma arquitectura doméstica particular; re-
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descobrem-se nela, actualmente, notáveis qualidades plásticas. Em termos de criatividade e de inovação, de har
monia e de economia, reconhece-se, doravante, aos Shakers, um papel de pioneiros na história moderna da Ar
quitectura e do design de objectos de utilidade diária, Outros grupos marginais do século 19 tiveram uma in
fluência real na América, por exemplo na abolição da escravatura e na eclosão de pedagogias novas. 

De Thoreau a Marcuse 

Henri David Thoreau (1817-1862) aparece como um elo essencial entre os marginais do século 
19 (ele estava, entre outros, em relação com os primeiros adeptos americanos de Fourier e com os falansteria-
nos) e os do século 20, que reconheceram nele um inspirador e um guia. Thoreau era, simultaneamente, huma
nista e poeta, revolucionário e não-violento, utópico e precursor. Ele denunciava já o esbanjamento inerente à 
sociedade industrial, o caos da urbanização selvagem numa sociedade capitalista; ele pressentia a alienação da 
sociedade de consumo e a expansão desmedida das necessidades artificiais que ela suscitaria; ele pregava um 
fruir activo da natureza, uma pedagogia centrada na apreensão in situ do envolvente vegetal e animal, a redução 
do tempo de trabalho a um ou dois dias por semana, a prática da não-violência e da desobediência civil como 
atitute de contestação, a vida na autarquia e a necessidade de cada um construir para si próprio o seu próprio ha
bitat, não só para recusar uma dependência em relação aos outros, mas também para se descobrir a si mesmo. 
Thoreau recomenda a cada um que realize as suas arquitecturas, como meio de introspecção e de libertação, co
mo terapêutica; como «representação em pedra dos seus pensamentos interiores», dirá mais tarde o psicanalista 
Carl Gustav Jung (1875-1961). 

Durante os anos 60 (época das manifestações de protesto contra a guerra do Vietnam, dos con
frontos anti-racistas para os direitos cívicos e da efervescência sobre os campus), uma parte da juventude ameri
cana exprime o profundo mal-estar da sua geração face aos modelos de vida e de sociedade que lhe propõem. Ela 
manifesta a sua recusa em integrar-se no sistema e vai procurar exprimir as suas aspirações e a sua imaginação fo
ra das vias da ordem estabelecida. 

Paradoxo de uma sociedade de abundância persuadida em dar satisfação à sua juventude e de que 
emergem, permanentemente, correntes que a contestam ou a repudiam mesmo. Para estes jovens da América a 
marginalidade torna-se opção política. Um século depois da morte de Thoreau, a nova geração americana dos 
anos 60 vai redescobrir a sua mensagem, completá-la com as de Herbert Marcuse ou Wilhelm Reich, enriquecê-la 
com a dialéctica marxista, amalgamá-la aos pensamentos de gurus indus, mestres Zen ou pregadores neo-cristaos, 
e pôr em marcha, com esta surpreendente colagem, alternativas concretas para escapar a um modo de vida que 
ela denuncia e recusa. 
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Contra-culturase sub-culturas 

Assim, desde os anos 60, nasce nos Estados Unidos uma contra-cultura cujos frutos são numero
sos, tanto em literatura, teatro, música ou dança, como em pintura, cinema, video ou banda desenhada. O nosso 
propósito é evocar aqui certas criações arquitectónicas relevantes destas correntes de ideias. Todavia se a maio
ria das realizações conhecidas neste domínio decorre de uma teoria ou de uma prática contestatária existem 
também construtores de arquitecturas marginais sai'dos da maioria silenciosa. É o caso de certos operários ou 
camponeses, por vezes analfabetos, que durante uma parte da sua vida sofreram a opressão da condição proletá
ria; uma vez libertados, vêmo-los consagrarem uma energia fantástica a edificar lugares arquitectónicos à margem 
de quaisquer referências conhecidas. Eles não partem de uma análise crítica da sociedade, e, no entanto as suas 
criações têm, por vezes, a força de um manifesto. É pois a seiva própria de todas as sub-culturas populares que se 
exprime para tornar a unir as contra-culturas, as quais são, muitas vezes, assumidas por intelectuais e artistas de 
origem burguesa. Até aqui havia a tendência para dissociar estas duas grandes correntes complementares. Pelo 
contrário, parece-nos útil procurar apreender globalmente as diversas facetas destas culturas marginais e dos seus 
patrimónios, isto para melhor avaliarmos o seu contributo ao nível da contestação que elas subentendem e a sua 
contribuição para a reflexão sobre o habitat e a arquitectura modernas. As arquitecturas marginais americanas 
do século 20 são incontestavelmente de uma grande diversidade; elas parecem pôr em evidência movimentos tão 
variados quantos os indivíduos ou comunidades que os reclamam. 

OS CONSTRUTORES, AS SUAS MOTIVAÇÕES E AS SUAS DILIGÊNCIAS 

Tem-se muitas vezes tendência para atribuir a paternidade de todas as arquitecturas marginais aos 
jovens, quando, afinal, uma parte destas realizações pertence a pessoas mais velhas, mesmo a cidadãos na idade 
da reforma, que só então começam a construir o seu próprio universo. Tudo parece desenrolar-se como se a pas
sagem brutal de uma vida conformista e laboriosa a um estado de desocupação profissional se tornasse insusten
tável e provocasse neles uma libertação de impulsos criadores e oníricos até então não expressos. 
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Individualistas e comunitários 

Se estes construtores têm origens muito diversas, as suas motivações também as têm. Uns procu
ram expandir-se numa nova vida comunitária, no desenvolvimento da qual participam. No meio de agrupamen
tos muitas vezes organizados em autarquia, eles tentam constituir microssociedades libertárias e igualitárias; pro
curam ali os meios de uma expansão pessoal através da felicidade colectiva, denunciando e transgredindo os có
digos e a moral opressora da sociedade industrial. Outros, pelo contrário, tais Robinson voluntários, retiram-se 
para viver entre o ce'u e a terra em cabanas que aninham nas árvores e onde consideram poder comunicar melhor 
com a natureza. No entanto, muitos são aqueles que aceitam actividades intermédias de que o seu habitat é o re
flexo. D ORTO 
Na cidade ou fora das cidades? 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 

I / CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

Se muitas arquitecturas marginais estão localizadas em plena natureza, é porque estes jovens re
negaram a cidade descoberta como lugar de alienação; todavia certos grupos escolheram — ou foram constrangi
dos — a ficar na cidade. As suas relações com a prática arquitectura! tomam, então, uma forma específica. Na 
impossibilidade de construírem habitats novos, ocupam construções destinadas a serem demolidas;eles arranjam-
-nas a seu grado, reciclam-nas e conferem-lhes uma vocação nova que pode favorecer uma vida comunitária. Rea
gindo contra o sub-emprego deste património, acabam por vezes por investir todo um bairro: Soho em Nova 
York ou Venice em Los Angeles. Outros ainda, no desejo de conservarem uma vida social urbana, estabelecem-se 
então em pequenas cidades como Sausalito (perto de San Francisco) onde construíram sobre a baía uma cidade 
lacustre que materializa a sua vontade de se afirmarem diferentemente. 

Antes ou a partir dos anos 60? 

As arquitecturas marginais foram realizadas em diversas épocas. Há tendência em simplificar ao 
extremo afirmando que estas arquitecturas são, todas elas, contemporâneas das revoltas estudantis dos anos CO e 
do nascimento de uma contestação organizada. Ainda que a maioria das construções que nos interessam aqui te-
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nham sido edificadas há menos de quinze anos, muitas - e não as menos notáveis - escapam a esta classificação 
sumária em relação a datas charneira. É o caso, por exemplo, das torres de Watts (1923-1954) ou das casas de 
Clarence Schmidt (1948-1971). As expressões das sub-culturas populares desenvolvem-se de maneira pontual e 
difusa mas em permanência; elas são independentes duma conjuntura sociopolítica. 

Do útil ao sonho 

Quer sejam conduzidas por um espírito comunitário ou individualista, as práticas marginais le
vam, a maior parte das vezes, à edificação de habitats, portanto de estruturas que têm uma utilidade imediata 
mesmo quando os seus criadores adoptaram uma linguagem formal, irracional na aparência. Outros construtores 
manifestam uma energia e uma criatividade consideráveis na construção de lugares complexos sem função per
ceptível, como se importasse apenas o acto criador e não o seu resultado. É o caso das obras de Simon Rodia ou 
de Herman Rusk que parecem ser a materialização de actos de fé e parecem ter sido levantadas com a energia de 
poderosos instintos de libertação criadora, jorrando sem parar durante anos, sem que, no entanto se vislumbre 
no fim, um uso possível destes altos lugares da poesia arquitectural. Poesia arquitectural que André Breton e os 
Surrealistas já admiravam em França em Hauterives, no «Palais Idéal» do carteiro Cheval.1 As arquitecturas mar
ginais adquirem, muitas vezes, a dimensão de um fantasma; elas aparecem como um sonho acordado uma con
quista do absoluto, uma necessidade de comunicação. 

Nómadas e sedentários 

Se alguns adoptam uma vida sedentária e constroem num lugar determinado o seu habitat, ou
tros consideram que o próprio facto de se fixarem é uma limitação incompatível com a sua busca de uma li
berdade nova. São muitos a escolherem um nomadismo moderno, solitário ou tribal. A sua imaginação condu-

t. Jacques VERROUST. 

Les inspirés du bord des routes, Paris, Seuil/1973. 
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ziu-os então a arranjar com engenho e humor velhos camiões ou autocarros que compram na sucata. Outros 
transformam barcos ou jangadas em casinhas sobre as quais sulcam rios e ribeiros. Entre nómadas e sedentários 
existem também atitudes intermédias. Foi assim que Drop City, a mais célebre das comunidades hippies se redu
ziu, depois de alguns anos de vida efervescente, a um lugar deserto. No caso dos hippies, a abolição das noções 
de propriedade e a utilização quase sistemática de refugos como materiais de construção permitiu uma separação 
real face a habitats que se podem abandonar colectivamente para reconstruir outros algures. 

REFERÊNCIAS E MODOS OE CONSTRUÇÃO 

As arquitecturas marginais americanas são quase todas o reflexo de uma vontade que é, ela-mes-
ma, uma ética : a da recuperação, da re-utilização, da reciclagem de materiais e de objectos (mesmo de edifícios). 
Recusando admitir o imenso esbanjamento material e energético de uma civilização de consumo desenfreado, 
grande número de jovens e de velhos edificaram toda ou parte das suas construções com toda a espécie de mate
riais sem préstimo e utilizaram-nos com grande talento. São exemplo as casas esféricas cujas estruturas, consti
tuídas de madeiros de recuperação, são cobertas, sobre todas as suas faces, de painéis metálicos polfcromos corta
dos a maçarico, das «carrosseries» de um cemitério de automóveis. Ou ainda, as casas construídas inteiramente 
com milhares de garrafas ou latas de conserva vazias. Esta arquitectura inventiva, económica, ecológica - e não 
desprovida de humor — torna-se, ela também, um verdadeiro manifesto. Para edificar os seus habitats, os cons
trutores inspiram-se e recorrem a fontes variadas. 

• Uns recorreram a métodos de construção tomados de diversas civilizações pré-industriais 
(americanas ou estrangeiras) sem a preocupação de adaptarem ou actualizarem estas técnicas rudimentares: casas 
construídas com tijolos de barro cru, inspiradas nos pueblos do Novo México, cabanas rudes de toros de madei
ra, decalcadas sobre a «imagerie» dos pioneiros americanos, tendas cónicas (os teepees) dos l'ndios e yourtes dos 
Mongóis. 

• Outros recuam mais em relação às tradições populares, sem no entanto se desviarem delas; ela
boram com talento misturas, por vezes complexas, de estilos, de materiais tradicionais ou contemporâneos. Pro
cedendo por colagem, como o faziam pintores dos anos 20, contribuíram assim para criar estimulantes sínteses 
arquitectónicas cujo ecletismo, muitas vezes irónico, exprime, ao mesmo tempo, uma vontade de universalidade, 

ORTO 
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uma recusa à compartimentação entre as diversas expressões plásticas e culturais e uma provocação relativamen
te ao «bom gosto» reputado conveniente da arquitectura burguesa. 

• Outros, ainda, para construir, recorreram a tecnologias avançadas: 

- quer utilîzando-as de forma adequada ao seu modo de emprego: é ocaso, por exemplo das 
casas edificadas projectando, com um compressor pneumático, espuma de poliuretano expandida sobre estrutu
ras metálicas cujas formas livres ondulantes exprimem uma nova liberdade de habitar e de «esculpir a própria ca
sa»; 

- quer, também, desviando-se de uma tecnologia de ponta em proveito de usos domésticos e 
de práticas artesanais para os quais ela não tinha sido concebida, absolutamente, no início. É o caso das cúpulas 
geodésicas que, a partir dos anos 60, se tornaram um dos símbolos arquitecturais da contra-cultura americana O 
princípio destas estruturas esféricas auto-apoiantes (constituídas por pequenos elementos leves) foi inventado na 
Alemanha, em 1922, por Walter Bauersfeld para abrigar um vasto planetarium. Buckminster Fuller, nos Estados 
Unidos, e outros, contribuíram depois de 1945 para desenvolver e divulgar a teoria das cúpulas graças à qual foi 
possível, desde então, cobrir economicamente espaços enormes (fábricas, pavilhões de exposição, etc.). As cúpu
las não pareciam, de forma alguma, destinadas a tornarem-se também um dos leitmotiv da arquitectura domésti
ca dos marginais americanos. Todavia, estes marginais ficaram fascinados com a simplicidade aparente da monta
gem, a flexibilidade de utilização, a economia de meios e as potencialidades múltiplas que as cúpulas ofereciam 
para realizarem, em auto-construção, modelos de habitat cujas formas e espaços internos não lembrariam em na
da, as estandardizações estéticas ou as limitações das habitações convencionais. As cúpulas iriam oferecer aos 
marginais um campo considerável de experimentações e de improvisações. 

BALANÇO 

Censura-se, muitas vezes, aos marginais americanos, terem um comportamento inspirado no indi
vidualismo liberal tradicional que, no seu país, esteve nas próprias origens daquilo a que eles se opõem: preocu-
parem-se mais com a libertação individual que social. Censura-se-lhes fugirem das realidades da sociedade moder
na, fugirem das cidades, refugiarem-se nas utopias nostálgicas de um regresso à natureza e de voltarem as costas 
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ao mundo. Embora a sua produção não possa dissociar-se do contexto político em que foi elaborada, ela tem, 
no entanto, aspectos positivos que importa sublinhar. Estes contributos, teóricos, mas sobretudo práticos, po
dem interpretar-se segundo três eixos: as rejeições, as rehabilitações ou revalorizações, as invenções e o pôr em 
prática. 

• No seu mundo arquitectónico, os marginais recusam o esbanjamento de materiais, de energias 
ou de recursos; rejeitam a divisão do trabalho e a compartimentação do saber, a dissociação entre trabalho e pra
zer, a intervenção dos especialistas e dos peritos de todas as espécies. 

• Nas suas criações arquitectónicas, os marginais rehabilitam ou restauram, reafirmam ou revalo
rizam o trabalho manual e artesanal, os empreendimentos ou acções comunitárias, o domínio, pelos generalistas, 
dos processos de concepção e de realização — desde o principio ao fim — a importância das particularidades lo
cais de todas as naturezas e as potencialidades que estas oferecem, os sistemas tendentes a assegurar o melhor 
possível a auto-produção e a autonomia económica e energética, o talento suave por oposição ao talento pesado. 

• Nas suas acções os marginais consideram, a maior parte das vezes, a prática directa e completa 
da arquitectura como um modo necessário de introspecção, de conhecimento e de domínio de si-próprio, como 
um passo terapêutico, como um meio essencial de libertação dos instintos criadores freadospelo peso das con
venções, como uma acção militante com vista a uma sociedade menos opressiva, preocupada com o seu envol
vente. 

• No seu esforço, os marginais põem permanentemente em prática a construção, feita pelo pró
prio e inventam novas relações directas entre utentes e habitat, entre habitat e natureza; eles elaboram também 
uma linguagem arquitectónica nova, desmistificando «clîche's» e tabus de uma arquitectura moderna ortodoxa; 
eles concretizam uma moral de recuperação, da re-utilização e da reciclagem; eles estão na origem de uma nova 
poética do espaço onde humor, sensualidade, onirismos desempenham papéis essenciais de que a arquitectura 
funcional nos privou até agora. 

Metamorfose de uma sociedade industrial avançada ou emergência de um modo de vida novo?* 

* Jerome GUYNET e Serge GOUTMAN. 

Architectures marginales aux Etats Unis, Pnrís, Centre Georges Pompidou, CCI/1975. 
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SÍNTESE 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE.DOCUMENTAÇÃO 



NÃO CONHEÇO ALI NINGUÉM 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 

■I / CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

Não conheço ali ninguém 
Nem a mim eu me conheço.* 

+ Fernando PESSOA. 

Obras Completas de Fernando Pessoa; Poesias de Fernanda Pessoa, Lisboa, Ediçõus Á t i c j / l 973. 



... ACOMPANHADO, COMPANHEIRO 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

Ante uma paisagem, como ante uma cidade - como, de resto, ante qualquer cousa que possa ter 
uma definição phísica e verbal - senti-me sempre como ante um homem ou ante uma mulher, acompanhado 
companheiro 

* Fernando PESSOA. 

This or Something like it, the Title of a Book of Travels, Lisboa, Raiz o Utopia, n°. 2/1977. 



URBANIDADE 

Origem Uso Definição 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERS!DADE'DO PORTO 

X /' CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
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Origem 

Na Idade Média «urbanidade» significa «governo de uma cidade»; posteriormente, «que tem um 
carácter urbano». Progressivamente, para a época moderna, o termo significará «aprovação, delicadeza, servilis
mo, civilidade, ou, entre muitos, afabilidade, saber viver, uso do mundo». («O respeito pelo outro e por si mes
mo chama-se, adequadamente, urbanidade» — Giraudoux). 

HPORTO 
/ f " \ FACU LDADE DE ARQUITECTU RA 

;' \ ) UNIVERSIDADE DO PORTO 
1 J CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
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Um novo uso aparece por volta de 1980 

Pretende designar um conjunto de critérios de qualidade da organização ou da criação urbana de
senvolvidos como reacção aos estragos resultantes: das práticas correntes do urbanismo do «movimento moder
no» (aplicadas macissamente durante os anos 50, 60 e 70); contra os desvios tecnocratas saídos da «Carta de 
Atenas» (1933) ou de diversas doutrinas funcionalistas que privilegiam as dimensões mecanicistas quantitativas 
e materialistas das cidades e suscitam, por diversas «zonagens», a segregação dos homens, a fragmentação abusiva 
dos espaços e do tempo. É no sentido de se desvincular destes processos do chamado urbanismo «moderno» 
(que engendraram uma verdadeira alienação urbana e suscitaram a perda de identidade da cidade), que o uso no
vo do termo «urbanidade» foi proposto como alternativa para designar uma qualidade nova do uso e do arranjo 
das cidades e das suas potencialidades arquitectónicas e humanas. Este novo sentido da palavra faz referência, 
voluntariamente, à sua dupla significação (...) origina! e moderna. («A urbanidade é o saber fazer a cidade e o sa
ber viver a cidade». (...)). 

Esta dupla conotação tende a associar referências com a tradição e o saber fazer da «arte urba
na» e com novas dinâmicas sociais inspiradas pelo saber viver de uma «convivialidade» citadina. A urbanidade 
decorre de uma civilidade, de uma afabilidade relativamente à cidade existente que ela procura não afastar, mas, 
pelo contrário, valorizar, associar aos seus esforços. A urbanidade pode ainda consistir em réhabiliter ou enrique
cer um vocabulário arquitectónico baseado numa herança comunitária (por exemplo, a composição urbana feita 
de variações sobre os temas das ruas e das praças), como favorever a emergência de um novo sentido cívico ini
ciado pelas «lutas urbanas» a favor de uma democratização do uso da cidade e escolhas de construção (ou de re
construção) da cidade, de uma participação dos frequentadores habituais em relação ao destino do seu bairro ou 
da sua cidade. 
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Definição 

Urbanidade: qualidade de uma organização urbana que ilustre a identidade de uma cidade, a sua 
memória, os seus conflitos, as suas mudanças. Qualidade de um espaço ou de uma arquitectura que expresse e 
deixe que se exprimam os projectos e os comportamentos dos diferentes actores sociais. Qualidades de práticas 
sociais que agem sobre o espaço e sobre a arquitectura. A urbanidade tende a pôr em relação o homem e a cida

de através de uma cultura e do «génio do lugar». 0 homem e a cidade podem ser dotados de urbanidade.* 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 

■ UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRÔDE 'DOCUMENTAÇÃO •■ 

* A la recherche de l'urbanité. Paris, Academy Edit ions/1980, 
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4. Síntese Final 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 

i / CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO' 



Em Outubro de 1980 vi, em Paris, integrada na 11 a . Bienal que ali decorria, uma 
Exposição internacional de arquitectura sobre o tema «A la recherche de Purbanité». 

Vi-a numa cidade onde era estrangeira entre estrangeiros. 
Centenas de pessoas, de todas as raças, de todas as culturas, de todas as idades, pas

savam umas pelas outras isoladas num invólucro invisível, como se nada tivessem de comum, 
como se nada tivessem a realizar em conjunto, caminhando mecanicamente para um lugar secre
to, estabelecendo entre eias, como único acordo tácito, tomarem a direita nesse rio que forma
vam ao caminhar, para poderem caminhar. 

Uma indiferença e uma agressividade contidas manifestavam-se na conquista de um 
lugar para o transporte para casa ou para o emprego: empurrões, encontrões, nem um olhar... ë 
o silêncio, depois, dentro da máquina que corria na grande cave da cidade... 

Nunca foram para mim tão claros o impudor, a arrogância, o egoismo desse isola
mento, dessa indiferença brutal - sinais da nossa sociedade civilizada - como ali, na multidão 
da grande cidade. 

Ver esta exposição na grande cidade era entendê-la melhor ainda. Ela constituía um 
verdadeiro apelo - um grito para a «reconciliação da singularidade individual com a unidade so
cial» de que nos faia Herbert Read. 

Esta exposição pretendeu mostrar uma nova maneira de «tratar» a cidade. Cerca de 
60 jovens arquitectos da Europa, da Africa e das Américas, debruçaram-se sobre a cidade procu
rando agir nela a todos os níveis para tentarem restituir-ihe a sua identidade. 

Numa época em que o urbanismo selvagem rasgou a cidade sem tomar em conta o 
património histórico, cultural e urbano, esta exposição veio alertar para um respeito novo pelo 
habitante da cidade. 

Falar em urbanidade numa época de construções para massas obriga a repensar o 
lugar de cada homem, seja qual for o contexto em que ele está inserido. 

A urbanidade, para estes criadores ér antes de mais, «uma civilidade e uma convivia-
! idade novas». Eles têm a coragem de reconhecer, com lucidez, as limitações - quando as há -
dos locais, e de transformar essas limitações em recursos, associando a esse trabalho as popula
ções envolvidas. A urbanidade é também isso. E é, ainda, reconhecer a diferença do outro. Eles 
desejam projectar um espaço vivível, vivfvel pelo outro. Por isso, a sua intervenção revela-se das 
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formas mais diversas1 : 

— Procura de um vocabulário arquitectónico ou urbanístico adequado à memória do lugar ou 
ao «génio» do lugar, que exprima a poética da cidade. 

— Intervenções, pontuais ou definitivas, de artistas, para exaltar as «tensões do lugar». 

— Adaptação arquitectónica à especificidade das tradições ou práticas socioculturais da cida
de. 

— RehabiMtação e modernização de técnicas de construção tradicionais para a realização de 
bairros de habitação nos países em vias de desenvolvimento. 

— Procura de uma coesão nova para os sectores da cidade até aqui rasgados, desmantelados ou 
divididos por cortes violentos no tecido urbano (auto-estradas urbanas, caminhos de ferro, 
e | c J CENTROD&DDCUMENTAÇÃG 

— Procura de novos arranjos arquitectónicos e monumentais com vista a restituir a determina
dos bairros um carácter urbano e uma coerência visual e espacial. 

— Restruturação (ou reconstrução) de bairros esventrados ou despersonalizados pelo urba
nismo moderno ortodoxo. 

— Revitalização de bairros antigos abandonados, de «cidades-dormitório» dos arrabaldes ou 
de sectores urbanos à deriva, nas franjas da cidade. 

— Reconquista dos espaços residuais deixados em pousio pelo urbanismo selvagem. 

— Integração de construções novas nos bairros antigos. 

1. A la recherche de l'urbanité. Paris, Academy Editions/1980. 
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Espaços públicos: 

— Reinvestimento, para uso público, de espaços intersticiais no tecido urbano. 

— Concepção nova de espaços e de lugares públicos com vista a suprimir a segregação das fun
ções ou das pessoas, na cidade. 

— Revalorização dos lugares públicos urbanos com alta frequência (estações de metropolitano 
e seus acessos). 

— Novas concepções de jardins públicos («trazer à cidade esta dimensão que pertence ao vege
tal: o ritmo do tempo»). 

Procura de alternativas para os transportes públicos urbanos. 
.-,_ D O PUK I O 

^ c DOCUMENTAÇÃO 
- Reconversão de construções cujo destino mudou (fábricas, etc.) em alojamentos e equipa

mentos públicos. 

Lutas urbanas: 

- Procura de uma democratização dos processos de decisão em matéria de arranjo das cida
des. 
.• 

- Procura de criatividade arquitectónica colectiva entre utentes e construtores. 

- Práticas urbanas e acções dos cidadãos tendentes a agir sobre o espaço da cidade e a apro
priá-lo aos seus modos de vida. 

- Autogestão e autoconstrução de bairros habitacionais. 

- Elaboração, com os habitantes (ou com as «comissões de moradores») de «contra-projec-
tos», no sentido de se criar uma oposição aos esquemas burocráticos estabelecidos sem 
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acordo dos utentes, pelo poder (público ou privado). 

Hoje, sei que vi essa exposição dividida entre a minha formação de professora e a 
minha formação de arquitecta. 

Hoje, sei que esta conversa é, para além de tudo o que possa constituir mais, a cons
ciência com que fiquei do papel da Escola na luta por uma atitude crítica em relação ao envol
vente. 

Expus, no princípio, a minha tese 

A Escola, sensibilizada à intervenção do método clínico e, na sua tendência actual 
para uma educação relacionada com o meio ambiente, pode concorrer para a urbanidade. 

Procurei demonstrá-la através de dois tempos de trabalho complementares: 

Primeiro tempo 

Acção: o Seminário. 
Reflexão focada sobre os espaços de actividade diária do aluno e do professor. Acção 

dinâmica conducente à atitude crítica e problematizante em relação aos espaços e às interac
ções pessoais neles desenvolvidas. 

Recomendação: a escolha das metodologias é importante para a apreensão dos espaços. 

Segundo tempo 

Análise 

1. Observação de sequências do Seminário (recorrendo ao registo feito em video) que funda-
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mentem a presença do método clínico. 

2. Fundamentação da prática. 

3. Procura de um conceito de Urbanidade (Antologia) que ultrapasse a raiz da palavra: «saber 
fazer o espaço,saber viver o espaço». 

Recomendações: O método clínico é fundamental para que a Escola eduque, em vez de ape
nas ensinar. 
O método clínico pode ensinar a Urbanidade. 
A pluridîsciplinaridade é básica para a compreensão do envolvente. 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 

Mas, um terceiro tempo deverá acontecer: 

Intervenção 
Que pode a Escola, que podem os professores fazer, para sensibilizar a criança, o adolescente, 
o jovem, aos espaços que habitam, à relação neles estabelecida, para que sejam elementos acti
vos num espaço vivfvel? 

Que pode a Escola fazer para continuar uma aprendizagem natural que, desde muito cedo, a 
criança faz do corpo e do espaço? 

Como educar no meio ambiente e para o meio ambiente? 

Como romper os limites conceptuais e perceptivos que a cultura nos impõe e a Escola repro
duz? 

Como educar para que o indivíduo assuma uma atitude crítica, participativa e interveniente 
em relação ao que o rodeia? 
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Estas e outras perguntas têm, de facto, muitas respostas. Busquêmo-las, então. 

É que a Escola pode ser um elo importante da urbanidade se procurar desenvolver no 
indivíduo a capacidade para ele se sentir (como diz o poeta} ... «acompanhado, companheiro». 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

126 



Documentação Fotográfica 

PÁG. ASSUNTO LUGAR ORIGEM DO DOCUMENTO 

19 
Uma esquina é potencialmente 
um encontro Olhão Manuela Malpique 

75 0 desejo é do lugar 

85, 86, 87 A festa 
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PORTO 
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Dolmen do Zambujeiro 
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Évora Manuela Malpique 

95 Menir Reguengos de Manuela Malpique 
Monsaraz 

101 Um espaço subterrâneo Estocolmo À la recherche de l'urbanité 
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