
 
 Ao longo da historia o homem tentou sempre apontar direcções ou futuros 
mais ou menos prováveis. Podem-se encontrar referencias tanto na 
arquitectura ( como a casa do futuro dos Smithson’s) como na literatura ( por 
exemplo Isaac Asimov), cinema ( Blade Runner), design, banda desenhada, 
etc. Mas há uma questão subjacente a todas estas referencias que se 
relaciona com a estética e a ergonomia do espaço e objectos, mas também 
com o distanciamento do individuo relativamente a sua própria alimentação, 
cuja proveniência e em alguns casos suspeita ( caso do filme “Soylent 
Green”). Tal deve-se a uma mecanização e automatização não só na 
produção e confecção dos alimentos como do próprio individuo. Em algumas 
situações esta condição leva a uma diluição espacial da cozinha no restante 
espaço da habitação, não se encontrando sequer barreiras de 
comportamentos.  
Culturalmente, a cozinha ja foi um espaço central na habitação. Era o local 
de encontro de uma família no inicio e fim do dia, onde se trocavam as 
experiencias decorrentes da vida e onde em conjunto se preparava a 
alimentação o que reforcava os seus laços. Era o espaço de socialização 
dentro de uma habitação e substituía em alguns casos a própria sala de 
estar.  
A proposta para uma cozinha do futuro que se apresenta pretende assim a 
criação de um espaço onde as pessoas passem mais tempo e como tal o 
seu desenho e ergonomia apresenta-se mais orgânico, confortável e 
higienicamente pratico. Assim, a cozinha consiste numa unidade central 
( ilha) que define uma serie de acções assim como os limites espaciais em 
seu redor. A forma desta unidade central define-se em três zonas: 
(1)Preparação dos alimentos , (2)Limpeza dos alimentos e utensílios, (3)Área 
de refeição.  
Desta forma reduzem-se as deambulações espaciais sem nexo e 
concentram-se as tarefas no centro do espaço o que permite uma utilização 
livre da área em redor para a criação de zonas de arrumação e conservação 
(armários, frigoríficos, arcas, etc.), assim como para o crescimento de 
alimentos em regime in door.  
O recurso a pequenos espaços de cultivo ( hortas e jardins) oferece a 
possibilidade de variar os alimentos e temperos produzidos e consumidos 
dentro de casa. A tarefa de cuidar dos mesmos reforça os laços familiares e 
ajuda a compreensão de determinados elementos da natureza e cria nas 
pessoas a noção de que o que comem não só e importante como vital para o 
seu bem estar. O individuo torna-se consciente dos alimentos que ingere. 
Desta forma a cozinha surge como um binómio de uma procura de um estilo 
de vida mais consciente, sustentável e razoável. Estas hortas interiores 
ajudam também a colmatar parte das dificuldades de produção e transporte 
de alimentos para o meio urbano. Trata-se de  
uma questão de racionalização espacial em que cada individuo contribui para 
a sua alimentação e bem estar.  
Outro dos recursos a ter em conta e o reaproveitamento de uma serie de 



elementos como a agua e resíduos vegetais. A agua que serve para limpar 
os alimentos produzidos pode ser reaproveitada para a rega das hortas, e os 
restos de alguns alimentos podem servir como fertilizante, recorrendo a uma 
pequena unidade de compostagem. O facto dos meios de iluminação 
permitirem uma grande intensidade luminosa com baixos consumos permite 
a criação de alimentos in door anulando a necessidade de luz solar directa.  
Com todas esta ideias pretende-se a criação de um espaço central na vida 
familiar das pessoas, que as torne mais eficazes na forma como se 
alimentam e relacionam. Para resumir, a aproximação a um estilo de vida 
mais saudável, consciente e colectivamente sustentável e inteligente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação de 1 a 5 por ordem crescente de importância:  
- articulação com os restantes espaços da casa - 1  
- design dos equipamentos / electrodomésticos - 2  
- fiabilidade técnica dos equipamentos / electrodomésticos - 3  
- espacialidade / arquitectura – 4  
- praticidade e / ou autonomia funcionais - 5 


