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Resumo
Vivemos em apneia, submersos numa espessa atmosfera de turbulências e
agitações, mediada por uma excessiva proliferação de redes de informação,
imagens e comunicação. Como consequência, é manifestada uma crescente
autonomia da disciplina, que se encerra e cinge a modelos genéricos,
abstratos e virtuais que afastam progressivamente o ser da realidade
corpórea que o rodeia, criando um universo colateral de ilusões e de falsas
proximidades.
Com efeito, a superficialidade que compõe a teia de argumentos
frequentemente utilizada como resposta à pressão especulativa, projeta o
intuito de uma construção para o universo imagético, menosprezando o corpo
processual da negociação e do diálogo entre dois domínios estruturantes à
Arquitetura – Natureza (NN) e Abstração (AA).
A presente dissertação propõe, deste modo, uma reflexão em torno do
cruzamento destes dois domínios, apoiando-se numa estrutura desmembrada
em dois segmentos complementares: o primeiro, parte da génese de um
diálogo para desobscurecer um plano de potenciais (des)encontros entre os
dois domínios, submetendo-os a um primeiro escrutínio seguido da criação
de um espetro (NN.NA.AA) que dispõe e ordena o choque entre ambos; o
segundo, desenvolve uma linha paralela de investigação prática com foco na
singularidade de uma postura e o efeito consequente na pertinência de um
diálogo, partindo de uma escolha precedente de três contextos específicos
e antagónicos entre si que impulsionaram a construção de um processo de
descoberta baseado na incerteza de um princípio, culminando na elaboração
de três instalações que se apresentam como síntese e abertura de um debate
útil à pertinência de um diálogo.
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Abstract
We are living in a state of apnea, drowning in an atmosphere of turbulence
and turmoil, mediated by an excessive proliferation of the information and
communication systems. Consequently, the setting of an increasing autonomy
of the field towards the natural realm manifests itself, restraining itself to
generic abstract models that progressively separate being from the physical
reality that surrounds him, creating an illusory parallel universe of fake
proximities.
Effectively, the superficiality that composes the range of arguments frequently
used as an answer to the speculative pressure, projects the intent of a building
to an image-based universe, underestimating the negotiation and dialogue
between two structuring domains in Architecture - Nature (NN) and Abstraction
(AA).
This dissertation seeks to inaugurate a space for reflection on the intersection
of these two domains, based on a two-folded structure that corresponds to
two complementary but different approaches: the first, starts from a dialogue
to undress potential (dis)encounters between the two domains, subject to a
first scrutiny followed by the creation of a spectrum (NN.NA.AA) that lays out
and mediates both; the second focuses on a parallel practical investigation
that highlights the singularity of an attitude and its effect on the pertinence of
a dialogue, based on the previous choice of three specific and antagonistic
contexts that stimulate the development of a discovering process based on the
uncertainty of a principle, confirmed under the design of three installations that
synthetize and open a useful debate of the construction and pertinence of a
dialogue.
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Preâmbulo
Deste preâmbulo, pretende-se a exposição de algumas inquietações que
antecederam, surgiram e me acompanharam ao longo desta reflexão e que,
de forma direta ou indireta conduziram à composição e clarificação do tema
que se propõe a abordar. O modo sucinto como são apresentadas, ambiciona
uma coerência geral na criação de estreitas ligações entre os temas,
procurando neles, não uma postura conclusiva mas o mote para a presente
reflexão.
“Caminhamos para uma civilização do espetáculo em que o sensacionalismo,
a frivolidade, a superficialidade e o entretenimento são a expressão de uma
indiferença passiva que aceita tudo como sendo cultura até chegarmos ao
ponto de já não saber o que é a cultura.” 01

01
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CHAFES, Rui, Entre o Céu e a Terra, Documenta, 2012, p.55

Vivemos em apneia, submersos numa espessa atmosfera de turbulências e
agitações, mediada por uma excessiva proliferação de redes de informação,
imagens e comunicação. A “(...) vacuidade sem desígnio, o consumismo
desenfreado e absurdo, a massificação da cultura (regulando tudo por baixo,
pela quantidade e não pela qualidade), a comunicação absolutamente falsa,
cínica e manipuladora e comercializada.” 02, refletem o estado psíquico que se
tem sentido nas sociedades contemporâneas.
Um mundo paralelo tem sido cautelosamente desenhado, a uma velocidade
incontível. Um mundo de virtualidades, que nos afasta da realidade corpórea,
daquilo que nos é tangível, palpável, criando um universo de ilusões e de falsas
proximidades. Nunca estivemos tão perto e, simultaneamente tão afastados
de tudo, mesmo daquilo que nos envolve fisicamente. As “ligações arcaicas
e genuínas” 03 rompem-se sucessivamente e a falta de sensibilidade aliada
à perda de uma identidade, refletem uma era dominada pela tecnologia,
alterando “...de forma irrevogável e irreversível as noções de espaço-tempo.” 04.
Um mundo colateral que, intensamente mediado por imagens, nos desfaz
da realidade, seduzindo-nos para uma era consumista, superficial e vazia de
desígnios, onde “As obsolescências do less is more e do more is more deram
lugar ao more from less.” 05
Deste modo, é gerado um crescente contacto com uma realidade parcial que,
gradualmente prefere a aparência ao ser, a quantidade à qualidade, a cópia ao
original, determinando consequências inevitáveis na morfologia das paisagens
naturais e urbanas nos últimos anos.
A cada ser, compete uma severa corrida contra o tempo. Há um abismo que o
persegue e o impede de estagnar, inferindo uma sensação vertiginosa a cada
passo dado.
Num mundo cada vez mais imaterial, uma simples tentativa de suster algo
sólido, acaba esvaecida por entre os dedos, dissolvida no ar. Uma autoanálise
expõe-nos uma realidade débil e efémera, entreposta por uma excessiva
dependência material que culmina num défice de atenção e de sensibilidade
correspondente a uma usual postura displicente. À enormíssima quantidade de
produção, é exigida eficácia no menor tempo, ao menor preço possível.
Consumidos pela excessiva competitividade, vivemos no tempo da falta de
tempo, da falta de maturação e de preponderância, e tudo isso contribui
naturalmente para uma crescente mediocridade.
“Our era is less heroic and more pragmatic, less optimistic and more realistic,
less consistent and more ambiguous – where many cultures coexist, where
richness and ambiguity dominate purity and unity: there is no longer a dominant
ideal culture that can promote a universal order and ultimate unity.” 06
02 CHAFES, Rui, Entre o Céu e a Terra, Documenta, 2012, p.46
03 Idem, p.46
04 OLIVEIRA, Pedro, A Paisagem Pontuada - Pontos no Campo de Metápole, Maio, 2010, disponível
em https://www.revistapunkto.com/2010/06/paisagem-pontuada.html, consultado a 10.01.2018
05 Idem
06
VENTURI, Robert, Iconography and electronics upon a generic architecture : a view from the
drafting room, The MIT Press, 1996, p.70
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A disseminação de uma cultura comum, instigada pela frequente banalização
e por uma leitura parcial do que nos rodeia, reflete-se numa sociedade
excessivamente mediada por símbolos e imagens, que opta permanentemente
por uma leitura abundante e superficial, ao invés de uma leitura densa e
concisa, elegendo a quantidade à qualidade. O constante cruzamento de
culturas anula possíveis fronteiras, unindo, assim, a espécie humana. “Porém,
é uma unidade paradoxal, uma unidade de desunidade: ela despeja-nos
a todos num turbilhão de permanente desintegração e mudança, de luta e
contradição, de ambiguidade e angústia.” 07
As cidades já não têm o “carácter de <ilhas>, relativamente limitadas nos
confrontos da natureza” 08, refletindo, em geral, um crescimento arbitrário e
descontrolado, com a criação de novas centralidades na periferia, envolvendo
um centro progressivamente mais descaracterizado e obsoleto, destinado
“àqueles que por lá passam”, transformando-o num lugar de passagem e
não de estar, numa desenfreada troca de estadias temporárias. Ao centro
histórico, cabe a difícil e ingrata função de servir as necessidades atuais, não
descurando a essência que o liga ao passado. Consequentemente, surgem
diversas intervenções que se centram na imagem do edifício, negligenciando
toda a sua essência em prol de uma serventia ao mercado mundial.
O turista conforma, assim, uma figura preponderante nos dias que correm,
revelando-se uma peça fundamental, capaz de gerar capital e dinamizar as
cidades. Porventura, a relação do turista com o mundo é, em geral, distante e
superficial, motivada pela visão através da subtração do conteúdo à imagem.
Presenciamos “uma permanente colisão de grupos e conluios, um contínuo
fluxo de opiniões opostas. (...) Todos se colocam frequentemente em
contradição consigo mesmos>, e <tudo é absurdo, mas nada é chocante,
porque todos se habituam a tudo>. Este é um mundo em que <o bom, o
mau, o belo, o feio, a verdade, a virtude, têm uma existência apenas local e
limitada.>” 09
Somando a estes fatores, o progressivo crescimento da população em centros
urbanos tem vindo a afastar o ser humano da Natureza, deixando extensas
áreas naturais que tinham sido cuidadas até ao momento, em abandono.
Porventura, a relação do ser com a Natureza, revela-se um paradoxo, pois
à medida que este se afasta, nunca esteve tão perto de a asfixiar pela
incessante procura dos seus recursos para responder às suas necessidades
atuais.
Em paralelo, tem vindo a ser construída, ainda que tardia, uma progressiva
consciência sobre o défice de relação entre o ser e a Natureza. Adivinhase o término de algumas matérias-primas e, questões como o aquecimento

07 BERMAN, Marshall, Tudo o que é sólido se dissolve no ar: a aventura da modernidade, Edições
70, 1989, p.15
08 NORBERG-SCHULZ, Christian, A obra do homem e a paisagem in Arquitectura : Revista de Arte
e Construção Nº 102 , 1968, p.52
09 BERMAN, Marshall, Tudo o que é sólido se dissolve no ar: a aventura da modernidade, Edições
70, 1989, p.18
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02 Michael Nash
Warsaw 1946
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03 Hans Hollein
Highrise Building, Sparkplug, project (Exterior perspective), 1964

global, alterações climáticas, extinção de espécies, entre outras, desenham
uma posição apreensiva face à importância da Natureza na vida do ser. A
sustentabilidade compõe, assim, uma das vias que procura assumir-se como
resposta. Embora não constitua um termo recente, tem permanecido sobre a
mesa das exigências nos projetos atuais. É um conceito que paira sobre as
discussões da disciplina e, decorrente da constante referenciação manifestase indefinido e oco, vazio de conteúdo.
A disciplina tem vindo assim, a assumir a sua autonomia diante da
Natureza, enfatizando a imagem do edifício através da sua independência,
materializando múltiplas vezes um corpo descontextualizado e destrutivo
no meio em que se insere. “E se um mau edifício pode ainda ser suportável
numa rua ou numa praça, na medida em que estas dominem sobre ele, um
edifício mal relacionado com um sítio significa todo um extenso trecho de
paisagem destruído, toda uma oportunidade perdida. E também assim se vai
delapidando o nosso espaço.” 10

10
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TÁVORA, Fernando, Da Organização do Espaço, 7ª edição, FAUP Publicações, Porto, 2007, p.59

Vivemos, portanto, num mundo cada vez mais urbanizado e somos
permanentemente contagiados por referências maioritariamente de carácter
urbano. Como consequência, a nossa relação com a Natureza está cada
vez mais debilitada e, quando um autor é chamado a intervir diante de um
panorama natural surge uma tendência, quase involuntária, de introduzir
traços de urbanidade.
“A relação entre natureza e construção é decisiva na arquitectura. Esta
relação, fonte permanente de qualquer projecto, representa para mim como
que uma obsessão; sempre foi determinante no curso da história e apesar
disso tende hoje a extinção progressiva.” 11
Assiste-se frequentemente a inúmeras intervenções totalmente desenraizadas
que, numa procura frenética pela novidade e inovação, negligenciam a relação
com o lugar em que se inserem. Geralmente, não passam de meras respostas
às exigências impostas pelo mercado mundial, resultando em cópias de
modelos que se alastram por todo o mundo, distantes da realidade individual
de cada lugar e das suas condições. A intervenção é muitas vezes fruto de
uma especulação comercial, conduzindo a intervenções tipologicamente
alheias à estrutura em que se inserem. O problema impõe-se, assim, quando o
destino da produção é o mercado e não a consciência do modo como este se
insere num plano pré-existente. A questão não se prende com o impedimento
do avanço, mas no discernimento em perceber a sua pertinência e, caso esta
se confirme, a materialização revela-se de uma importância capital e depende,
em grande parte da postura que o ser, enquanto autor, assume.
O ser é corpo e é pensamento. Resulta do cruzamento entre a sua base
biológica, que lhe confere concretude, e o seu pensamento que, de ordem
imaterial, concebe, organiza e expõe ideias e conceitos, permitindo a tomada
de uma decisão consciente no momento que age perante um qualquer
estímulo exterior. O ser é, portanto, uma confluência de dois domínios que
o distingue dos restantes animais. É, por um lado, um ser vivo, corpóreo e
ao qual corresponde um ciclo de vida e é, por outro, pensante, fruto de uma
capacidade cognitiva, de ímpeto imaterial. Quando recorre às suas qualidades
cognitivas para a conceção de um corpo habitável, o ser assume o papel de
autor. A designação ‘corpo habitável’, ao suster um conjunto de propriedades
e de sistemas, comporta aqui o resultado físico da criação humana no plano
concreto.
A presente dissertação incide, assim, o foco na matéria da criação de um
diálogo - pertinente ou impertinente - entre dois domínios estruturantes à
Arquitetura – Natureza (NN) e a Abstração (AA). A inserção de um corpo num
lugar concreto, desencadeia uma confluência de forças que se medem entre

11

SIZA, Álvaro, Imaginar a evidência, FAUP publicações, Porto, 2003, p.17
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04 Michael Wolf
Tokyo Compression #156
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os dois domínios, conformando-se em permanente relação, num diálogo
aberto, explícito e cru.
Propõe-se uma subdivisão em dois segmentos que, embora reflitam
aproximações diferentes, são dependentes, apoiando-se mutuamente e a sua
segregação resultaria numa leitura parcial. O primeiro, parte da génese de um
diálogo para desobscurecer um plano de potenciais (des)encontros entre os
dois domínios, submetendo-os a um primeiro escrutínio seguido da criação de
um espetro (NN.NA.AA) que dispõe e ordena o choque entre ambos.
O segundo, desenvolve uma linha paralela de investigação prática com foco
na singularidade de uma postura e o efeito consequente na pertinência de um
diálogo, partindo de uma escolha precedente de três contextos específicos
e antagónicos entre si que impulsionaram a construção de um processo de
descoberta baseado na incerteza de um princípio, culminando na elaboração
de três instalações que se apresentam como síntese e abertura de um debate
útil à pertinência de um diálogo.
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Do diálogo
NN | AA - Da génese de um diálogo
NN.NA.AA - Entre a Natureza e a Abstração

NN | AA

Da génese de um diálogo

05 Jeff Wall
Monologue, 2013

Da génese de um diálogo
Importa clarificar que todo o diálogo assenta numa teia de relações e
negociações entre duas ou mais partes, opostas ou similares na sua essência,
mas nunca dissociadas.
Propõe-se uma reflexão em torno de temas chave na consumação de um
diálogo entre a Natureza e a Abstração, com base num primeiro escrutínio das
propriedades intrínsecas a cada um dos domínios e que se acredita presentes
aquando o seu cruzamento.
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“We reveal our presence in the world by creating places – buildings, towns,
villages, farms and cities. They are set either directly or indirectly into the world
of nature, and they serve us as kind of artificial nature, or “second nature”, to
use Cicero’s term for it, one that we are able to control just as the gods of our
remote past were seen to control the natural world that lay outside our door.
The fundamental sources of all our knowledge, however, still remain rooted in
nature. That is to say that nature, as our first environment, was our primordial
source of external knowledge and the subject of our speculation about
ourselves in relation to all else.” 12
A dimensão cognitiva subjacente ao ser deslocou-o progressivamente dos
restantes seres vivos, facultando uma evolução na composição e sofisticação
de si próprio e do seu habitat. O ser, consciente do seu pensamento,
emprega-o na compreensão da Natureza ao mesmo tempo que a habita,
tateando o plano concreto que o envolve e que a ele pertence.
Desprovido de propriedades inatas que o protejam e o abriguem da
imprevisibilidade da Natureza, o ser frui da sua capacidade cognitiva como
recurso para a construção do seu abrigo. A Natureza é assim observada e
interpretada e, face à limitação cognitiva do ser de a compreender na sua
totalidade, a simplificação é o meio utilizado para pôr em prática aquilo que
concebe no pensamento. Sobre este intervalo que separa a complexidade do
universo natural e a sua capacidade de compreensão, é gerado um espaço de
libertação do pensamento, permeabilizando a introdução do domínio abstrato.
Na génese de um corpo construído, assiste-se assim a uma medição de
forças, relações e divergências partilhadas com a Natureza que o recebe.
A fim de construir um discurso informado que auxilie a futura reflexão
debruçada neste confronto, procede-se ao lançamento de temas íntimos a
cada domínio e de presença categórica em cada diálogo.

12 CROWE, Norman, Nature and the idea of a man-made world : an investigation into the evolutionary
roots of form and order in the built environment, Cambridge, Mass. The MIT Press, 1995, p.04
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06 Florio Puenter
Capri 1, 2002

“Uno no se imagina a sí mismo opinando sobre la naturaleza: “Esta colina
es demasiado baja, el agua del arroyo es poco verde, discurre demasiado
deprisa”. Para opinar sobre la materia tendríamos que compararla consigo
misma, con lo que pudiera haber sido; pero es imposible hacerlo: ha llegado
a ser lo que es sin proponérselo. En su misterioso desorden, todo está
predeterminado; de algún modo, es anterior a nosotros mismos, quizás
anterior a sí misma.” 13
A Natureza (NN) compõe o universo exterior ao ser e a toda a criação e
construção que dele provém. Independente da existência humana, é-lhe
anterior e, por isso, precede invariavelmente qualquer intervenção que do seu
intelecto surja.
É a manifestação do lugar por construir, aquele que precede a eventual
construção de um espaço, ou mesmo o lugar que jamais será construído.
O ser, o álibi da formação da Natureza, descobre-a ao mesmo tempo que se
esvaece na sua história e vastidão.
“A beleza da natureza toca-nos como algo grande que nos transcende. O
homem vem da natureza e a ela torna. Tomamos ideia da proporção da nossa
vida na imensidade da natureza quando encontramos uma paisagem bonita
que não domesticámos nem ajustámos à nossa medida. Sentimo-nos em boas
13 MANSILLA, Luis Moreno, ROJO, Luis, TUÑON, Emilio, Escritos Circenses, Gustavo Gili, 2005,
p.87
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mãos, humildes e orgulhosos ao mesmo tempo. Estamos na natureza, nesta
moldura grande que, no fundo, não percebemos e que agora, no momento da
experiência acrescida, também não precisamos de perceber, porque sentimos
que nós próprios fazemos parte dela.” 14
O artista suíço Florio Puenter, através da manipulação da imagem, extraiu
os sinais antrópicos de determinadas paisagens em busca de uma perceção
purista daqueles lugares. Dessa extração resultaram paisagens silenciosas,
envoltas de mistério, perpetuadas na sua solidão.
A procura pela purificação desses lugares evidencia as marcas da intervenção
humana e a hipotética distância entre o lugar inalterado e a multiplicação das
impressões que o ser incute na paisagem. A ausência reflete a (im)pertinência
da presença.
A completa ausência da criação humana desperta a relação mais primitiva
entre o ser e o lugar, evidenciando a inata necessidade de procurar um lugar
na Natureza para se refugiar.
“El hombre necesita un lugar para descansar. Es por ello por lo que busca
un prado a lo largo de un curso de agua tranquilo. La vegetación le regocija
la vista; su textura delicada le atrae. Se deja caer dulcemente sobre el tapiz
estriado y sueña retozar sobre este don de la naturaleza. No tiene necesidad
de nada más. Pronto, no obstante, el calor del sol le quema la piel, lo cual
le impulsa a buscar un abrigo. Busca, entonces, un bosque en el que se
aprovecha el aire fresco bajo los árboles.” 15
O ser habita a Natureza, assimilando e interpretando as circunstâncias de
cada lugar. No presente domínio, ocupa e perceciona o que lhe é exterior
mas não chega a ser autor, conduzindo assim a um constante cruzamento de
relações que determinam sucessivas descobertas na ligação da Natureza ao
corpo, e vice-versa.
O instinto dirige o ser, protegendo-o das vicissitudes do meio natural. No seu
subconsciente, retém incidentes e estímulos que no passado contribuíram
de algum modo para o seu bem-estar, levando à procura das condições que
necessita na Natureza. A memória armazena experiências que revelam os
fatores que contribuem para a sua sobrevivência, interpretando-as como
ações benéficas ou lesivas, motivando um movimento por vezes inconsciente
que faz da natureza “promotora e restritiva da vida” 16.
O contacto cru com o natural, aguça a sinestesia e despoleta a procura dos
sinais eminentes que a Natureza compreende mediante um conjunto de
elementos interdependentes de complexas relações entre si e que conformam
um sistema. Um grupo de sistemas, por sua vez compõe um organismo.

14 ZUMTHOR, Peter, Pensar a Arquitectura, Gustavo Gili, 2005, p.73
15 ITO, Toyo, Escritos, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Región de
Murcia, Murcia, 2007, p.45
16 NORBERG-SCHULZ, Christian; “A obra do homem e a paisagem” in Arquitectura : Revista de
Arte e Construção Nº 102 , 1968

26

07 Dieter Appelt
Unter dem Dornenbusch, da série “Erinnerungsspur”, 1978

Na sua totalidade, a Natureza apenas é interiorizada pelo ser através da
experiência espontânea, permitindo por exemplo, a diferenciação de uma
paisagem montanhosa de uma planície ou de uma falésia. Porém, a sua
descrição só é possível no plano analítico, enumerando os vários elementos
que compõem o todo.
Assim, para a compreensão do presente domínio – Natureza - propõe-se
a construção de uma matriz de elementos variáveis que possibilitem o seu
entendimento. Apesar de representarem elementos interdependentes, a
dissecação do tema não pretende substituir a experiência mas encaminharse no sentido de oferecer dados operativos do lugar, onde, naturalmente está
inscrita a experiência.
Os primeiros elementos correspondem a componentes físicas do lugar:
topografia, escala e composição.
Representam a realidade corpórea da Natureza e percetível ao olhar humano.
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08 Gerhard Richter
Atlas

São componentes complementares e interdependentes.
Sugere-se a introdução de um quarto parâmetro – luz - que evidencie as
mudanças e fenómenos associados ao decorrer do tempo, tal como o clima,
as estações e a distinção entre o dia e a noite como importantes motores de
transformação externos à morfologia física da Natureza.
Topografia
A topografia define-se como “a ciência que tem por objetivo representar, sobre
um plano, uma determinada porção de terreno, com todos os seus detalhes e
acidentes.” 17
Propõem-se no entanto, de modo a balizar a temática em estudo, que a
utilização do termo se centre na altimetria de uma dada superfície como uma
das componentes que define o corpo físico da Natureza.

17

28

BARATA, Domingos dos Santos, Liçöes de topografia, Lisboa : Estampa, 1987

“The distinct quality of any landscape is extension, and its particular character
and spatial properties are determined by how it extends. (…) The ‘how’ of
extension primarily depends on the nature of the ground, that is, on the
topographical conditions.“ 18
A topografia expressa a configuração do limite do corpo da Natureza. Referese à tridimensionalidade do plano que o ser habita, apresentando-se como
uma extensão mais ou menos contínua através da ausência ou da presença
de relevo, respetivamente.
A estrutura resultante das variações de relevo estabelece um dos principais
elementos que compõe a Natureza e, geralmente, um dos primeiros estímulos
que o ser retira de um lugar – constitui assim, o corpo anatómico da Natureza.
A topografia reflete a anatomia do corpo, perfazendo a forma que o ser habita,
é o chão que pisa e o palco que recebe e possibilita a sua existência. O
palco define-se num plano, mais ou menos contínuo, com variações na sua
configuração ou não. O modo como o plano se estende influencia a forma
como o ser ocupa e perceciona o que lhe rodeia, assimilando e identificando a
dimensão corpórea que habita.
A ausência de relevo intensifica o eixo horizontal, promovendo a ideia de
um lugar inóspito e sem fim. Revela-se ao ser como um lugar de difícil
identificação e orientação pela falta da verticalidade materializada em
estruturas que o norteiem. A procura por um sentido de orientação torna-se
inócua, definindo caminhos arbitrários com direções que nunca terminam,
definindo uma fina linha horizontal que separa o intangível do real – o
horizonte.
Estilhaçando a estaticidade deste panorama, a presença de uma variação
de relevo induz uma estrutura identificável, capaz de nortear o ser. Surge um
elemento que rompe com a horizontalidade (0) e induz uma variação positiva
(+) como uma montanha ou negativa (-), resultando numa depressão face ao
plano horizontal, como uma bacia ou uma cratera.
A multiplicidade de variações topográficas - vales, bacias, ravinas, montanhas,
colinas, etc. – determina a distinção de dois tipos de espaços na Natureza:
centralizados ou direcionados.
Uma montanha isolada ou um lago circunscrito numa bacia são exemplos de
espaços centralizados, através da convergência ou divergência do relevo face
a um ponto.
A sucessiva repetição de uma variação de relevo origina espaços
direcionados, como um conjunto uniforme de campos, montanhas ou vales
que definem um padrão extensivo.
A elevação ou o rebaixamento face ao eixo horizontal de uma superfície

18
NORBERG-SCHULZ, Christian, Genius Loci : towards a phenomenology of architecture, 1st ed. New York : Rizzoli, 1980, p.32
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desencadeia diferentes perceções e entendimentos do ser perante o meio
que o rodeia, concedendo diretrizes auxiliares na identificação e orientação do
lugar que ocupa.
Composição
“(…) variations in the surface relief determine the spatial properties of the
landscape, and to some extent its character. Characters such as “wild” and
“friendly” are thus functions of the relief, although they may be accentuated or
contradicted by texture, color and vegetation.” 19
A essência do corpo encontra-se na matéria. No plano real, os dois conceitos
são indiscerníveis, dependentes e completam-se mutuamente. Não há corpo
sem matéria nem matéria sem corpo.

19
NORBERG-SCHULZ, Christian, Genius Loci : towards a phenomenology of architecture, 1st ed. New York : Rizzoli, 1980, p.34-35
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Os dois conceitos, que se fundem no plano real, são a ossatura de um lugar.
Materializam-se numa forma, mais ou menos contínua e que advém, além de
todos os fenómenos naturais internos e externos, da natureza do solo que a
compõe.
Falamos assim da grandeza que compõe o corpo - a matéria. Palpável,
concreta e autónoma, capaz de moldar o universo físico que o ser habita.
A matéria - densa, compacta, fértil, dúctil, rígida, etc - origina diferentes
resultados e influencia a forma do corpo. Todavia, a matéria de um corpo pode
manifestar-se, ou não, à superfície, consumando uma possível deturpação
no perceto do ser. Assim, a temática em estudo fixar-se-á na composição da
superfície de um corpo.
A composição compreende a singularidade de um elemento assim como a
massa resultante da sua agregação ou justaposição a outros elementos,
produzindo uma extensão.
Consoante a sua escala, a singularidade de um elemento face a um fundo
homogéneo, por via contrastante, ganha destaque, definindo um ponto de
orientação no plano.
O lugar está em permanente devir, embora, face à longevidade do ser,
algumas mudanças necessitem de tempo para que se consigam constatar as
alterações.
Deste modo, a forma ou estrutura pode ser acentuada ou revogada pela
matéria que integra, que nasce dela ou que a ela se sobrepõe.
Se à superfície de uma dada extensão corresponder a matéria que compõe
o corpo, existe uma perceção clara da anatomia do mesmo, possibilitando a
compreensão das variações topográficas e da sua natureza.
Por fenómenos intrínsecos à natureza do solo, aliados às condições externas
do lugar, a vegetação pode brotar do interior da terra e, consoante a sua
morfologia, dimensão e extensão pode acentuar ou revogar a topografia,
distorcendo o modo como o ser perceciona o que lhe rodeia.
Processos de erosão e sedimentação, são exemplos de como a matéria
depositada em determinado lugar pode ser alheia ao mesmo, sobrepondo-se à
composição primária.
Quando os elementos compositivos de uma natureza se sobrepõem à forma, o
seu carácter geralmente é determinado pelo modo como esses elementos se
dispõem.
A predominância de uma mesma composição ao longo de um território
geralmente confere um carácter contínuo, acentuando a sua forma
(homogeneidade). Variações de composição podem conferir um carácter
difuso ou acentuar determinadas formas (heterogeneidade).
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Diferenças na composição de dada extensão, determinam texturas e cores
diferentes. Por sua vez, ambas estão subjacentes à natureza de cada material
do solo, pelo que a análise partirá da divisão da matéria em três tipos - rocha,
vegetação e água – não descurando a sua possível e usual interseção no
plano real.
Rocha
O tipo de solo mineral está geralmente associado ao tipo de rocha matriz do
qual é formado e a alguns fatores externos tais como o clima, a vegetação
e a quantidade de matéria orgânica. A irreversibilidade do processo da
decomposição de uma rocha em elementos de dimensões reduzidas, provoca
uma constante mutação da Natureza ao longo do tempo.
Vegetação
Variações no tipo e na densidade de vegetação de uma dada extensão
territorial podem alterar significativamente o carácter de um lugar.
A vegetação pode manifestar-se através de um elemento singular, que se
distingue da envolvente ou de um somatório de elementos que formam um
‘coberto’ vegetal, tal como uma floresta ou um prado.
Numa floresta, geralmente o relevo de uma superfície é menos proeminente
que o efeito espacial obtido pela vegetação, ao contrário de um prado
que, pelas reduzidas dimensões que a vegetação apresenta, persiste um
acompanhamento do relevo da superfície, acentuando-o.
Geralmente, quando a vegetação se pronuncia de forma significativa numa
superfície, a Natureza é designada de acordo com as características inerentes
à sua aparência. Deste modo, termos como “selva”, “pradaria”, “várzea”,
“floresta”, formam uma determinada imagem de acordo com a composição de
cada uma.
A singularidade de cada elemento vegetativo é consequente na composição
geral de cada extensão, incutindo uma maior ou menor permeabilidade,
robustez e opulência.
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Água
Motivadora de inúmeras configurações espaciais na Natureza, a água gera
cenários pontuados por formações como rios, lagos, baías, ilhas, penínsulas,
promontórios, etc.
Geralmente a sua presença enfatiza a estrutura de uma determinada extensão
territorial, tal como um rio que sublinha a estrutura de um vale, ou um lago que
reforça a centralidade de uma bacia.
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Escala
“El término escala tiene ciertamente diversos significados. Es la sucesión
diatónica y cromática de las notas musicales; es una línea graduada para
medir; es la proporción entre las dimensiones de un dibujo y las del objeto
representado; e incluso señala el puerto o los puertos en los que recalan los
barcos durante un viaje. Común a los diversos significados es una cierta idea
o imagen de relación, o más exactamente de interrelación: entre las notas,
entre las dimensiones, entre los seres humanos.” 20
A escala surge quando dois ou mais elementos são dispostos lado a lado, no
plano real ou imaginário. A comparação torna-se assim inevitável, realçando
além da configuração e da composição de um elemento, a diferença de
tamanho deste em relação a outro. A noção de escala surge através da
perceção e do intelecto do ser quando confrontado com dois elementos de
dimensões diferentes ou na relação do seu corpo com outro elemento.
A Natureza manifesta-se no mundo concreto, físico e palpável, pelo que
a abordagem deste tema concentrar-se-á no plano real, de relações
mensuráveis no tamanho de elementos.
Independente da presença do ser, a Natureza incorpora um sem número de
elementos corpóreos, colocando-os em permanente confronto. A multiplicidade
inerente à variação de dimensões de um lugar conforma diferentes
configurações espaciais, interferindo no modo como o ser as perceciona.
Assim, as componentes físicas de um lugar – topografia e composição –
revelam diferenças de tamanho em cada qual e entre si, originando oscilações
no plano.
“There are other mountains besides this one on the southern horizon, but none
so high.” 21
Com efeito, topograficamente um lugar pode abranger diferentes escalas,
gerando um corpo animado e dinâmico ou refletindo um panorama monótono,
de escala imutável.
Por sua vez, uma pedra não é uma rocha, mas resultante dela, pelo que
um lugar composto por pedras é diferente se composto por rochas e, não
obstante, constituído pela mesma matéria.
De modo análogo as restantes matérias experimentam relações semelhantes,
evidenciando a interferência da escala na composição num lugar.
A relação da composição com a topografia perfaz a escala de um lugar.
Da sua relação, uma componente pode prevalecer em relação à outra ou
resultarem em uníssono.

20 CHILLIDA, Eduardo, Escala humana, Gijón : Caja de Ahorros de Asturias, 1991, p.15
21 STIFTER, Adalbert, Rock Crystal, New York Review of Books, 2015, disponível em: https://play.
google.com/books/reader?id=KLjrCgAAQBAJ&hl=pt_PT&pg=GBS.PP1, [consultado a Julho de 2018]
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Importa ter presente que o ser é igualmente um corpo palpável e de
dimensões mensuráveis. Constitui um corpo em constante relação com o
lugar que o rodeia, determinando diferentes graus de escala consoante a sua
ocupação e apropriação do lugar.
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Luz
“But nature also comprises a fourth category of phenomena which are less
palpable. Light has of course always been experienced as a basic part of
reality (…)”. 22
A perceção de um lugar é baseada não só nas componentes físicas –
topografia e composição – e na sua relação, como também é influenciada
pelas constantes alterações de um fenómeno menos palpável, a luz.
De natureza imaterial, a luz torna visível o mundo concreto, os elementos
físicos, corpóreos. Da matéria, resultam a cor e a textura de um elemento,
porém, só no contacto com a luz é que estas propriedades adquirem presença
visual. A sombra projetada e própria de um elemento confere ao corpo
presença, volumetria e textura.
De uma inconstância intrínseca, a luz fornece ao ser uma ferramenta de
orientação temporal. A sua presença ilumina o lugar, permitindo a sua
identificação e norteio, ao invés da escuridão, que encerra todos os corpos no
mesmo plano, indiferenciado e opaco.
Desde as variações de luz ao longo do dia, à distinção entre o dia e a noite ou
à definição das estações, a luz define um importante motor de transformação
externo à morfologia física da Natureza.
“With regard to the change of seasons on the mountain, in winter the two
pinnacles called ‘horns’ are snow white and on clear days stand out in the
dusky atmosphere with blinding brilliance; all the alpine meadows at the base
of the summits are white then, as well as their sloping shoulders; even the
precipitous rock-faces or walls as the people call them, are coated with a white
velvet nap of hoar-frost and glazed with ice-tissue, so the entire mass towers
like an enchanted castle above the darkish weight of gray forest mantling the
base. In summer as the sun and temperature winds melt the snow on the
steep gradients, the horns soar up, as the mountain people say, black into the
sky, their surface marked only by exquisite little flecks and snow-veins. These
veins, however, are not really white but the delicate milky blue of the distant
snow on the darker blue rocks.” 23
Através de uma densa e espessa descrição de uma paisagem natural,
Adalbert Stifter procura colocar o leitor sobre o plano concreto, o lugar. As
palavras alimentam o imaginário, esboçando uma imagem mental quase real
da paisagem, mesmo que o leitor nunca a tenha presenciado. Condições
topográficas – a montanha, os dois pináculos, o declive íngreme, o vale
– estão em relação com variações de composição – vegetação (prados e
floresta), rocha, e gelo. O leitor cria a imagem do lugar ao mesmo tempo que
é transportado para dois cenários contrastantes em diferentes estações do
22
NORBERG-SCHULZ, Christian, Genius Loci : towards a phenomenology of architecture, 1st ed. New York : Rizzoli, 1980, p.31
23 STIFTER, Adalbert, Rock Crystal, New York Review of Books, 2015, disponível em: https://play.
google.com/books/reader?id=KLjrCgAAQBAJ&hl=pt_PT&pg=GBS.PP1, [consultado a Julho de 2018]

36

12 Olafur Eliasson
Set of 42; The Domadalur daylight series (south), 2006

ano – verão e inverno. Desde o branco envidraçado em contraste com o peso
enegrecido da floresta ao verde dos vales, negro dos pináculos ou azul escuro
das rochas.
As estações, no geral, determinam oscilações na atmosfera, em especial
no clima de um lugar. Sol, chuva, nevoeiro, neve, etc, são fenómenos que
manifestam alterações ao lugar, e ao modo como o ser o perceciona. O
nevoeiro envolve o ser numa densa atmosfera, impedindo a perceção do lugar
em profundidade.
O ser é pertence da terra, do mundo concreto e corpóreo. Habita sob uma
dimensão imaterial - o céu - que se revela íntima à luz e que desempenha um
papel determinante no contacto que o ser desenvolve com o lugar.
O modo como perceciona o céu depende diretamente das características
físicas do lugar, surgindo recortado pela silhueta de uma variação de relevo
ou de um elemento, ou liberto numa planície, definindo uma linha clara no
horizonte.
O céu, além de compreender as suas características cromáticas e texturais
intrínsecas, adultera o modo como os elementos presentes no plano concreto
são percecionados.
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“We can’t begin with nothing because, logically, nothingness is the culmination
of something.” 24
O reconhecimento de que o principio de “tudo” advém invariavelmente da
Natureza, é indispensável para a abordagem deste tema. Esta, por sua vez,
constitui o plano que recebe e torna possível a materialização de ideias e
pensamentos que habitam o intelecto do ser. É, portanto, o plano concreto,
aquele que existe e possibilita a existência.
Partindo da dicotomia entre o abstrato e o concreto, torna-se percetível que
a exclusão da Natureza elimina a possibilidade de concretizar o pensamento
numa realidade concreta e, no limite, elimina até a possibilidade de pensar,
existir.
A exclusão da Natureza em todos os domínios revela-se assim inexequível
para o estudo deste capítulo, pelo que o termo “Abstração” (AA) que aqui se
propõe, deve ser compreendido como um exercício que, num plano abstrato e
cognitivo, se centra nas propriedades que compõem um corpo, decorrentes da
capacidade intelectual do ser em conceber um corpo abstrato, distanciado das
estruturas naturais, sem lugar. No limite, o corpo assume a condição abstrata
na sua totalidade, invalidando a sua transposição para o domínio físico.
Posto isto, o lugar é retirado da equação que perfaz o corpo, procurando
uma conceção que exista para si mesma, não referencial à Natureza e às
condições do lugar.
24 BAUDRILLARD, Jean, NOUVEL, Jean, The singular objects of architecture; University of Minnesota
Press, Minneapolis, 2002, p.03
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“Our imagination is conditioned by our information: without it, there is no
imagination.” 25
No campo da Abstração, a Natureza revela-se presente pela sua negação.
Não existe Abstração sem Natureza, está na sua génese, no seu ADN. Ao
negar a Natureza, a Abstração tem-na sempre presente. “E é necessariamente
assim, porque, do contrário, a negação seria, em si, alguma coisa. Ora, o
que se pretende dizer quando se nega? Ausência é a resposta. A negação
afirma, então, a recusa da presença de algo. Em si, a negação não é, por
ser negativa, nada. A negação é, portanto, a ação de afirmar a recusa da
presença de alguma coisa.” 26
Existe uma dependência da Abstração perante a Natureza, contudo, não se
verifica o contrário pelo simples facto de que o pensamento surge a partir da
Natureza, é uma dimensão a posteriori.
A Abstração desenvolve-se num plano abstrato ao redor do intelecto do
ser, o que não significa que o pensamento, quando em relação com as
condicionantes externas, adquira maior ou menor densidade, simplesmente se
propõe uma reflexão que o tenha como um domínio indispensável para uma
conceção no abstrato.
Nada mais é, senão uma construção de um corpo habitável no plano
imaginário do ser, procurando a distância máxima possível perante os
elementos concretos, provenientes da Natureza. Apela-se assim, à conceção
de um corpo não-referencial, baseado exclusivamente num processo de
25 El Croquis - Jean Nouvel n. 112/113, El Croquis Editorial, Madrid, 2002, p.21
26 DOS SANTOS, Mário Ferreira, Filosofia Concreta, É Realizações Editora Livraria e Distribuidora
LTDA, 2016, Disponível em https://books.google.pt/books?id=eXP2DAAAQBAJ&pg=PT18&dq=a
+presença+como+negação&hl=pt-PT&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q=a%20
presença%20como%20negação&f=false, [consultado em Julho de 2018]
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construção intelectual. Deste modo, o corpo é pensado mas não pode ser
experienciado, persistindo uma realidade incorpórea que o distancia da
concretude da esfera do natural.
Deste distanciamento podem resultar conceções que desafiem as leis naturais
e físicas, conduzindo à conceção de corpos utópicos, inconcebíveis no plano
concreto. Por se defender que uma abordagem deste tipo não seja a mais
adequada e consequente, propõe-se o estreitamento do campo de trabalho
através de um escrutínio das propriedades que compõem um corpo habitável,
potenciando a criação de uma matriz de variáveis, passíveis de mutação pelo
autor.
Na vertente artística, em particular na pintura, a rutura entre a pintura
representacional da Natureza e a pintura abstrata, sentiu-se com grande força
no início do século XX, através do suprematismo russo.
O pintor russo Kasimir Malevich foi um dos grandes impulsionadores deste
estilo, concentrando o seu trabalho na exploração de formas geométricas e as
suas relações no plano pictórico, como contraste à arte figurativa, enraizada
na representação de elementos da Natureza.
A composição é realizada num plano bidimensional, compreendendo uma
interseção de formas contrastantes com o fundo. Estudos de cor, forma
e composição ganham uma nova densidade imaterial ao invés da pintura
representativa que se cingia à reprodução de elementos existentes na
Natureza.
A Arquitetura desenvolve-se num plano diferente do da pintura. Embora
existam arquitetos que tenham partido de relações abstratas num plano
bidimensional, o seu pensamento engloba uma questão programáticoespacial que determina uma composição tridimensional dos vários elementos
que compõem o corpo, introduzindo a ideia de volume.
Oda Palmke em “TYPEN” apresenta um conjunto de modelos que foram
retirados do seu contexto e são apresentados como tipos, isolados e sem
referência a um lugar. Através desse processo, o observador é convidado
a atribuir-lhes um julgamento, por norma, condicionado pela sua vivência.
A apresentação dos modelos em contraste com um fundo branco inviabiliza
possíveis distrações, concentrando a atenção do observador nas propriedades
que lhes são inerentes.
Forma, programa, espaço, matéria, escala e luz compõem o corpo de
propriedades variáveis que o autor pode explorar no plano abstrato. Algumas
delas podem ser estanques ao longo do processo, outras, em constante devir.
As propriedades podem sobrepor-se, enfatizando umas em detrimento de
outras, no entanto, a ausência de uma é o suficiente para tornar o exercício
inexecutável. Estão interligadas, conformando um organismo, um corpo.
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Forma
“A forma é uma consequência, inevitável, da necessidade de delimitar as
superfícies e os volumes dos objectos” 27
Associado ao pensamento, flutuam figuras de formas e contornos variáveis
e reconhecíveis. A fusão da imagem a uma palavra e vice-versa é uma
inevitabilidade do pensamento, pelo que a forma surge no plano abstrato e
cognitivo de modo natural, como algo intrínseco e inseparável do intelecto do
ser.
“O limite marca até onde um ser é o que ele é, e onde começa o que ele não
é. O limite é excludente e includente. Inclui o último ponto em que um ser é o
que ele é, e aponta o que dele se exclui.” 28
O limite, como morfologia de um corpo, define uma forma. É a superfície que
separa o corpo de um não corpo, onde principia um e cessa o outro. A sua
configuração, mais ou menos difusa, define a forma geral e, pela criação de
fronteiras, um espaço interior é definido. A separação, como característica
intrínseca ao limite, coloca em confronto temas contraditórios – interior/
exterior, corpo/não corpo, finito/infinito, entre outros – perfazendo o contorno
de uma forma que se torna percetível no pensamento e imaginário de um ser
pensante.
Ainda que no plano abstrato, o limite manifesta-se por uma via contrastante.
Define um corpo finito e destaca-o do plano, por natureza, infinito. A forma
adquire assim a sua configuração, tendencialmente geométrica, orgânica ou a
simbiose de ambas.
As qualidades formais são fruto do imaginário e pensamento do ser e, partindo
da divisão defendida pelo arquiteto suíço Valerio Olgiati, a consumação formal
pode surgir no plano por duas vias.
“Architecture can be divided into two large groups. One group could be
understood as ‘an architecture of dividing.’ The other group is a compositional
architecture, an architecture that adds. An architecture of dividing and
an architecture of adding are the two large species of architecture. The
architecture of dividing is based on one thing, one idea, and then takes that
one thing and divides it up until it works as a building. The architecture of
addition is compositional. The building gets a little bit something here and a
little bit something there, it gets bigger, and then something sticks out here and
then there.” 29

27 Darco Magazine 14 - Valerio olgiati, Darco Magazine, Matosinhos, 2010, p.031
28 DOS SANTOS, Mário Ferreira, Filosofia Concreta, É Realizações Editora Livraria e Distribuidora
LTDA, 2016, https://books.google.pt/books?id=eXP2DAAAQBAJ&pg=PT18&dq=a+presença+como+n
egação&hl=pt-PT&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q=a%20presença%20como%20
negação&f=false, [consultado em Julho de 2018]
29 BREITSCHMID, Markus, valerio olgiati, conversation with students, Lulu.com, 2013 [eBook]
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No essencial, a questão centra-se no que se precede: a forma ou as
condicionantes internas do corpo. Representam dois caminhos válidos e
possíveis, embora com resultados formais tendencialmente diferentes.
A precedência formal determinará uma postura divisora perante uma forma
dura e abstrata proveniente de uma ideia. A configuração formal é definida e,
através de um processo de divisão, o programa é inserido em um ou vários
espaços. O limite é gerado e constitui uma condição à qual o processo que se
segue deverá respeitar.
Valerio Olgiati refere com frequência o uso do quadrado como uma forma
unitária e não-referencial, manifestamente de difícil subdivisão.
A correspondência formal às condicionantes internas e à ideia determinará um
resultado válido ou não, pelo que, no caso de discordância, uma nova forma
deverá ser gerada, retomando o processo desde o princípio.
Por sua vez, a forma pode não surgir previamente, mas fruto de um processo
de desenho e procura onde a informação é constantemente inserida, retirada
e adulterada, resultando numa mutação formal ao longo do processo. O
pensamento é fragmentário e fechado nos diferentes espaços programáticos
que determinarão uma forma final, mais ou menos coesa mas que, fruto do
processo tenderá a uma configuração segregada.
Por norma, diferentes percursos determinam diferentes resultados formais
em consequência do processo pelo qual foram gerados. Todavia, admite-se
a possibilidade de semelhança no resultado final, refletindo uma tentativa de
aproximação a uma forma unitária ou fragmentada por cada um dos percursos.
A qualquer um dos processos, a construção intelectual, isenta de
referenciação a objetos concretos da Natureza, é imperativa.
A forma estará sempre em relação com os fatores internos de um corpo,
incluindo o programa, que lhe retira a vertente inteiramente escultórica e
possibilita a composição de um espaço, propenso a habitar.
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Programa
“Pedem-me que desenhe um objeto para oferta, sem qualquer
condicionamento, a não ser o mais difícil: total liberdade.” 30
Ainda que num plano abstrato, as restrições atuam de forma a nortear o
pensamento do ser. Partem de um problema e refletem um conjunto de
condicionantes intrínsecas a este, que se mostra indefinido por não integrar
uma solução e concreto por lançar diretrizes reais, correspondendo ao início
de um processo, a engrenagem que determina o arranque para a resolução
de um desafio. São traçados limites que confrontam o abismo da liberdade
total, restringentes mas decisivos para o impulso da criação. O problema é
constante e simultaneamente variável ao longo do processo de criação de um
corpo.
Pela exclusão do lugar, na criação de um espaço no plano abstrato, o
programa surge como o problema de ímpeto exterior que desencadeia
um conjunto de condicionantes, regras e limitações que por vezes retiram
flexibilidade na formulação do corpo. Definindo a função, revela-se como a
propriedade que permite a estabilidade no processo de criação mas que,

30
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VIEIRA, Álvaro Siza, 01 textos, Porto, Civilização, 2009, p.275

intrinsecamente é passível de mutação ao longo do processo. O programa
evidencia a utilidade de um corpo mesmo que em algumas situações a sua
especificidade possa ser imprecisa.
“O programa é indicado pela tipologia e é uma realidade interior com uma
função disciplinar, é a orgânica quantificável que anima o corpo.” 31
A dependência associativa entre a forma e função para a criação de um
espaço, ainda que abstrato e mental, levanta uma série de questões que
devem ser inquiridas no plano.
O programa, como realidade interior, pode enunciar-se formalmente ou não,
incitando a uma íntima relação entre a forma e o seu conteúdo, ou resultar
numa forma genérica, anónima e/ou contraditória que recebe um conteúdo,
específico ou não.
O programa, quando enunciado formalmente, é indicado pela tipologia que,
por sua vez manifesta um conjunto de individualidades com notória afinidade
espacial, funcional e/ou de desenho entre si. Permanecem semelhanças
transversais a cada corpo que tornam evidentes relações de familiaridade,
dentro das suas diferenças. A comparação e o confronto com estruturas que
alberguem as mesmas funções permite a definição de tipos ou arquétipos.
“Structural patterns and their transformations as well as basic forms derived
from shared functional principles and deviations can be proved to exist in the
case of such relatively exhaustive comparative series.” 32
A dupla de fotógrafos Bernd and Hilla Becher, dedicou o seu trabalho
ao registo e coleção de imagens de construções que, em comparação,
representassem a tipologia inerente. Através de um registo disciplinado e
objetivo, as imagens são organizadas numa primeira fase pelo conteúdo
programático, concedendo diferentes grupos de construções como silos,
depósitos de água, torres de vento, entre outros. Destacam-se pela sua
individualidade, com relações entre forma e função particulares e, contudo,
quando colocados em confronto, refletem elementos comuns e vinculativos.
O seu trabalho deixa evidente a pluralidade de hipóteses de um tipo, revelando
a existência de uma veia comum às construções compostas pelo mesmo
programa. Esta componente reflete a identificação do programa na sua forma
exterior, tornando-a reconhecível.
Desmembrando-se num conjunto de dados exteriores, o programa funciona
assim como uma âncora que, embora fixe determinadas restrições ao longo
do processo, permite múltiplos e infinitos resultados apresentando, dentro das
suas diferenças, os seus pontos comuns.
31 REBELO, Camilo, Prova de aptidão pedagógica e capacidade científica : curriculum vitae :
relatório de uma aula teórico prática de desenho : trabalho de síntese, Porto : FAUP, 2002, p.18
32 LANGE, Susanne, Bernd and Hilla Becher : life and work, Cambridge, Mass. : The Mit Press,
2007, p.51
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Espaço
“In short, spaces have multiplied, been broken up and have diversified.
There are spaces today of every kind and every size, for every use and every
function. To live is to pass from one space to another, while doing your very
best not to bump yourself.” 33
O plano abstrato exprime-se como um espaço infinito e exterior ao corpo
do objeto, este, de natureza finita e mensurável. Pretende-se abordar as
questões relacionadas com o espaço interior de um corpo no plano abstrato.
A presença de limites internos refeltem uma forma oca, preenchida por um
vazio habitável, o espaço. A construção, seguida de uma agregação dos
elementos que definem o espaço, ou o escavar de uma massa compacta,
revelam espaços de configurações e tamanho variáveis. Em oposição ao vazio
criado, os elementos que o delimitam compõem uma vertente de massa e,
sem eles, o espaço não existiria.

33 PEREC, Georges, Species of Spaces and Other Pieces, Penguin Books Ltd, London, United
Kingdom, 2008, p.06
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O processo inverso é explorado pela artista Rachel Whiteread, através
do preenchimento do vazio de um corpo, eliminando os elementos que
usualmente compõe os limites. O volume que o espaço interior ocupa supera
em grande escala o volume dos elementos necessários para a criação de um
espaço, deixando evidente o peso do vazio que o ser habita.
O espaço acolhe a função de um corpo, conformando-se segundo as
restrições impostas pelo programa. Por norma, uma função depende de um
espaço de características adequadas à sua prática, pelo que a relação do
espaço com o programa deve corresponder a uma constante troca de dados.
Para que um programa funcione num determinado espaço, é imperativo que a
sua morfologia se molde ao seu propósito.
A configuração do espaço interior pode refletir-se de forma direta na
forma exterior, evidenciando a anatomia do seu corpo, a sua ossatura e
consequentes ramificações, ou apresentar uma descontinuidade do exterior
para o interior, incitando o impremeditado. A perceção do espaço pelo exterior
de um corpo ou a sua envoltura em mistério, desenham duas possíveis
posturas no plano abstrato.
“The architect does so by giving a room a precise physical formulation in
terms of its shape and its walls, columns, floor, ceiling, material, light, texture,
acoustics, and all of the other qualities that engage a person’s senses on
entering a room” 34
A perceção do espaço interior pode ser acentuada ou revogada pelas
componentes que o compõem e delimitam, em particular pela matéria e a
relação que desenvolve com o exterior, podendo originar um espaço de limites
difusos e indefinidos.

34 OLGIATI, Valerio, BREITSCHMID, Markus, Non-Referential Architecture, Simonett & Baer, Junho,
2018, p.52
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Matéria
Ao corpo é concebida uma forma que, através da matéria, ganha uma
dimensão perceptiva. Os planos que compõem o limite têm presença e são
massa, matéria. Embora imaginada, sem ela o corpo perdia a sua totalidade
e completude. A consciência de que a matéria provém do plano concreto,
não impossibilita assim a sua aplicabilidade no plano abstrato, revelando-se
estruturante no modo como o corpo se afirma no imaginário do ser.
A matéria é assim, a massa que compõe os limites e as suas propriedades,
o que lhes dá espessura e que torna a forma percetível no plano abstrato,
apresentando cores, texturas e graus de opacidade variáveis. É a propriedade
que permite o reconhecimento de um plano transparente, translúcido, opaco,
refletivo, texturado, liso, duro, maleável, entre outros, constituindo assim uma
ferramenta decisiva na conceção de um corpo.
“The connection of my idea with a new material produces a new result (…). I
accept also the reaction of the material and adapt my idea in relation with the
material that I’m working.” 35
A singularidade de resposta de cada material representa um conjunto de
condicionantes que restringe a liberdade na conceção do espaço. Contudo,
estas limitações revelam-se profícuas, inviabilizando a conceção de um objeto
utópico e autista, incapaz de responder à conceção de um espaço habitável.
A escolha do material deriva assim, de uma resposta às restrições impostas
pela forma e outras propriedades do elemento, devendo não descurar da ideia
espacial pretendida.
A forma, se fragmentada, pode adquirir unidade através da constância material
ou das características associadas a este, como a cor.
A quantidade de materiais utilizados é igualmente um ponto determinante
para a perceção do corpo, podendo ser concebido com a utilização de um
material ou vários, conferindo-lhe um carácter homogéneo ou heterogéneo,
respetivamente. Para o arquiteto suíço Valerio Olgiati, no campo nãoreferencial, a escolha singular de um material é determinante para a
composição de uma ideia.
“We can also say that buildings with many materials and without a
recognizable main material are testimonies of the absence of ideas for
buildings and the most direct evidence of their futility. If no decision is made for
a particular material, the outcome is usually a building with multiple materials
that compete with each other.” 36

35 BOULTING, Laurence, LEESON, William, Chillida, London: Phaidon, 1985, min. 14:36-14:55,
transcrição livre
36 OLGIATI, Valerio, BREITSCHMID, Markus, Non-Referential Architecture, Simonett & Baer, Junho,
2018, p.89
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Em defesa de uma unidade material que traduza a ideia, o arquiteto
argumenta que, em oposição à frivolidade da combinação de vários materiais,
um único material traduz uma resposta coerente a nível construtivo,
assumindo o melhor caminho para a cristalização de uma ideia num corpo.
Um material desdobra-se numa enorme multiplicidade de opções, cruzando
alterações de cores e texturas. Estas podem ser definidas consoante a
intenção ou a ideia, tal como Valerio Olgiati utiliza o betão branco quando o
objeto é baseado numa ideia, enfatizando o carácter inventivo e abstrato, ou o
betão avermelhado que, de modo figurativo, nasce da terra.

49

Escala
“When we place ourselves in a much more evanescent or abstract situation,
what is going to provide the scale? The dimension of the space with respect to
the permanent elements in which the person is installed.” 37
A escala é dependente do ato de comparação, o que por si exige o confronto
de, pelo menos dois elementos. No plano abstrato, o corpo não terá nada
com que se relacionar, a não ser com ele próprio e com as dimensões físicas
do ser que o imagina. O ser, corpóreo e pensante, conforma uma indivisível
relação manifestada em constantes associações e dissociações no processo
de conceção de um corpo.
O artista israelita Absalon produziu seis células habitáveis com o intuito de
as implantar em seis cidades diferentes. Através de cálculos precisos, as
células transparecem a anatomia da sua rotina. O corpo foi a unidade de
medida utilizada, materializando limites definidos pelos seus hábitos diários.
A constância da cor branca que envolve a totalidade do corpo, assim como a
manifestação direta do espaço interior na forma externa, inviabilizam possíveis
distrações, estimulando a reflexão deste tema.
Os seus movimentos no espaço são condicionados, testando assim a
capacidade de resistência do ser às restrições impostas pela célula.
A inserção da rotina como parâmetro para a conceção das células, demonstra
a importância da função na atribuição de dimensões ao objeto. A função
parte do ser, anima o espaço e atribui-lhe um propósito, pelo que a escala do
espaço em que se insere deverá corresponder às exigências que a função
comporta.
“And then there is the issue of scale. When architecture is completely abstract,
made of walls, boxes or panes of glass, it is harder to say whether something
is on or off the scale, because everything is based on a positive/negative
relationship. But when I build a ‘chimney’, as in the case of this museum,
I certainly can codify it with domestic spaces and I can measure and see
whether I am mistaken. I am always asking myself, “Has that thing ended up
being too high, ridiculously monumental? Has it ended up being just wishful
thinking?” 38
A escala reconhece igualmente uma relação comparativa entre os elementos
constituintes de um corpo, como o tamanho de um vão em relação ao plano
que o contém, a relação da base com a altura e mesmo as dimensões
texturais de dado material face às dimensões do plano em que está inserido.

37
38
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El Croquis - Jean Nouvel n. 112/113, El Croquis Editorial, Madrid, 2002, p.20
El Croquis - Souto de Moura n. 146, El Croquis Editorial, Madrid, 2009, p.18
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As escalas, ser-objeto e objeto-objeto, são complementares. A função dita
restrições mensuráveis, que podem ser ajustadas para que a totalidade do
corpo revele coerência entre as partes que o compõem. O cruzamento das
duas escalas contribui para a totalidade do objeto concebido.
O corpo é dependente da organização dos movimentos, isto é, da dimensão
programática que lhe está inerente, podendo refletir diferentes espaços com
funções diferentes, determinando variações nas dimensões de cada espaço.
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Luz
“Light only exists in virtue of shadow. It is a sensation that I find quite
interesting, and sometimes it is initially perceived as disturbing, in every sense
of the word.” 39
No plano cognitivo, a luz pode ser assimilada através da definição de
um ponto, interior ou exterior ao corpo e de natureza (im)permanente.
Através de um movimento divergente, são traçadas linhas a partir do ponto,
representando raios luminosos. A sua interseção com o plano ou volume
opaco, gera regiões iluminadas e outras em sombra.
O ponto de luz pode situar-se exterior, à semelhança da luz solar, ou no
interior do objeto, em analogia à luz artificial. A sua exterioridade torna o corpo
visível e, consoante a conceção do limite formal aliado à sua materialidade,
os espaços interiores podem ser mais ou menos iluminados. Se o ponto de
luz se situar no interior do corpo, todo o exterior permanece em penumbra até
que, através da configuração e/ou da composição do limite da forma, pode ser
iluminado.
Na proposta do arranha céus para a Estação Friedrichstrasse em Berlim,
Mies van der Rohe evidencia três ideias a propósito dos limites do corpo em
relação com a luz. A utilização de um material transparente como o vidro no
revestimento do corpo permitiria uma “iluminación suficiente para el interior,
la massa del edifcio vista desde la calle y, finalmente, el juego de reflejos.” 40.
Através destas três ideias é percetível a influência de que, com uma forma
inconstante, associada a um material transparente, pode ser desencadeada
uma nova perceção do corpo. Jean Nouvel fala de uma desmaterialização
da matéria, reintroduzindo a ideia de reflexo com referência à fundação
Cartier onde “the viewer never knows if they’re seeing the sky or its reflection.
Generally, you see both, and that ambiguity creates an interplay of multiple
appearances.” 41.
O domínio da luz, através de diferentes configurações formais e/ou utilização
de materiais transparentes, formula diferentes resultados determinando
alterações na perceção formal ou espacial do objeto.
A luz pode ser uma das restrições impostas pelo programa, exigindo a sua
presença ou ausência, consoante a função que cada espaço albergue.
“I often destroy a space I have created previously by using reflection, shadow,
transparency and halflight.” 42

39 El Croquis - Jean Nouvel n. 112/113, El Croquis Editorial, Madrid, 2002, p.23
40 ROHE, Ludwig Mies Van der, Escritos, diálogos y discursos, Murcia : Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos, 2003, p.23
41 BAUDRILLARD, Jean, NOUVEL, Jean, The singular objects of architecture; University of
Minnesota Press, Minneapolis, 2002, p.62
42 El Croquis - Jean Nouvel n. 112/113, El Croquis Editorial, Madrid, 2002, p.24
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A luz, embora no campo imaginário e cognitivo, estabelece uma ferramenta
determinante para a conceção e perceção do corpo construído. Produtora de
ambientes, intensifica e suaviza qualidades formais, restringido e ampliando
determinadas decisões na conceção de um corpo.
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NN.NA.AA
Entre a Natureza e a Abstração

21 Joseph Kosuth
One and Three Chairs,1965

Entre a Natureza e a Abstração
A Natureza (NN) manifesta-se na integridade do lugar, isento da ação
consciente do ser. Independente da ação antrópica, compreende uma estreita
rede de elementos e as relações entre eles, moldando múltiplos e infinitos
sistemas. O ser, neste domínio, revela a sua dimensão biológica, ocupando-o
sem exprimir uma postura interventiva. A proteção face à imprevisibilidade
da natureza é procurada nas configurações naturais, como uma reação a
estímulos exteriores, em prol da sua sobrevivência.
Por outro lado, a Abstração (AA) existe através do pensamento como uma
faculdade do ser que o destaca dos restantes seres vivos e que lhe permite
interrogar-se, afastar-se e utilizar a sua capacidade imaginativa para conceber
objetos e corpos habitáveis. Ao real, concreto e palpável, opõe-se o abstrato,
imaterial e intocável. Este último, ao desprender-se progressivamente da
Natureza, culmina num plano abstrato, dirigido pelo domínio das ideias e
dos pensamentos. O corpo, que retém o espaço, é exclusivamente pensado
e nunca experienciado, apelando ao imaginário do ser que, neste domínio,
apresenta a sua qualidade pensante e cognitiva, capaz de definir um corpo
numa realidade incorpórea, absorto da sua concretização à escala 1/1.
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A Natureza (NN) e a Abstração (AA) compõem assim os limites, balizando a
temática a abordar. A interseção dos dois domínios reflete o cruzamento da
dimensão cognitiva com a esfera física e táctil que o ser habita, procurando
a conceção de um espaço habitável. A presença de um plano concreto, a
Natureza, e a possibilidade de, através dos recursos da mesma, materializar
um corpo concebido pelo cognitivo do ser, desencadeia o surgimento de um
terceiro domínio, a Arquitetura.
Dependente da presença das duas extremidades, a Arquitetura une a esfera
cognitiva e imaterial à esfera concreta e palpável. A ausência de um destes
domínios impossibilita a conceção, por via racional, de um espaço no plano
concreto. “A filmmaker who only writes treatments or an architect who only
constructs drawings accomplishes nothing.” 43. Desta forma, a exclusão da
Abstração resulta no lugar natural intacto e, por sua vez, a ausência da
Natureza, enquanto lugar, elimina igualmente a possibilidade de conceder um
corpo físico, formulando-se somente no plano abstrato.
A Arquitetura localiza-se assim, entre estas duas realidades, sem nunca pisar
exclusivamente uma delas. Exige a manipulação e criação de um espaço no
plano concreto, assim como não pode existir no abstrato, necessitando da
execução de um corpo concreto capaz de receber e acolher o ser.
“A arquitectura é sempre uma matéria concreta. A arquitectura não é
abstrata, mas sim real. Um esboço, um projecto, desenhado em papel, não
é arquitectura, mas apenas uma representação mais ou menos imperfeita
da arquitectura, comparável às notas de música. A música necessita da
apresentação. A arquitectura precisa de execução. Então forma-se o seu
corpo.” 44
A Natureza é anterior à obra e a obra é fruto de uma ação proveniente do
domínio cognitivo do ser sobre a Natureza. Assim, o momento de união ou
confronto das duas realidades passa por um processo mental que encaminha
o autor para uma determinada abordagem, utilizando a sua dimensão racional
para atuar no plano concreto, a Natureza.
Neste sentido, a distinção entre Natureza e Arquitetura não se revela operativa
ao presente estudo, optando-se pelo reconhecimento da Arquitetura como o
resultado da fusão entre a Natureza e a Abstração.
A criação não nasce do vazio. Sendo produto do intelecto do ser, o momento
de criação é limitado por um série de condicionantes de ímpeto interior e
exterior ao ser. O autor terá sempre uma reação diante do lugar, optando por
uma postura de complementaridade, rutura ou continuidade.
Tomando os dois domínios como limitantes de um terceiro – a Arquitetura -, é
viável a criação de um espetro que englobe uma infinidade de possibilidades,

43 BAUDRILLARD, Jean, NOUVEL, Jean, The singular objects of architecture; University of
Minnesota Press, Minneapolis, 2002, p.60
44 ZUMTHOR, Peter, Pensar a Arquitectura, Gustavo Gili, 2005, p.66
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aproximando-se de um dos limites ou procurando o equilíbrio. Em analogia
a um espetro cromático entre o preto e o branco, por exemplo, todas as
gamas cinzentas compreendidas entre as duas cores corresponderiam ao
terceiro domínio, a Arquitetura. Se, à Natureza fosse atribuída a cor branca
e à Abstração a cor preta, um cinzento claro ou escuro corresponderia a
uma aproximação ou negação da Natureza, respetivamente. A quantidade
equivalente de branco e preto refletiria o equilíbrio e a estabilidade entre os
dois domínios.
Propõe-se a abordagem do espetro de um ponto de vista conceptual,
centrando a análise na contemporaneidade e procurando compreender as
diferentes posturas perante um tempo ao qual Natureza e técnica estão à
disposição do ser. A presença de um denominador comum temporal, técnico e
social, torna possível um cruzamento de conceitos inerentes a cada postura,
permitindo a extração de futuras elações.
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23 Entre a Natureza e a Abstração

A Arquitetura, o entre Natureza e Abstração será, neste sentido, abordada em
três segmentos:
O segmento NN-NA representa a aproximação do corpo habitável às formas
da Natureza, por mimetismo ou pela minimização da sua presença. Procura
fazer parte do natural, eliminando traços geométricos e adotando uma vertente
figurativa.
O segmento NA aceita e opera com as duas realidades, tornando-as
complementares sem que nenhuma perca a sua identidade. É estabelecido
o equilíbrio entre os dois domínios, revogando a prevalência de um sobre o
outro.
Por fim, NA-AA evidencia a rutura e a negação às formas e composições
naturais através da introdução de um corpo autónomo e abstrato. Revela
um caminho de contrastes e oposições, decorrente da não referenciação ao
domínio natural.
Tendencialmente mais figurativa ou abstrata, a Arquitetura é sempre uma
criação humana concreta sob uma realidade existente, a Natureza. Quando o
corpo nasce, o diálogo com o que o rodeia nasce simultaneamente.
Deste modo, diferentes abordagens geram diferentes resultados com
consecutivas repercussões na interseção dos dois domínios.
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NN - NA

“De algún modo, su arquitectura se finge naturaleza, se coloca del otro lado
del cristal. Su arquitectura no mira de frente al espectador, no le interroga, sino
que más bien refuerza su vínculo con la naturaleza.” 45
Deste segmento, pretende-se a reflexão sobre possíveis aproximações do
corpo - fruto do cruzamento de ações conscientes, por parte do ser, com o
lugar em que se insere - ao domínio natural.
Nesse sentido, a Natureza torna-se referência, inspiração e simultaneamente
o fundo que acolhe um corpo que não procura prevalecer, nem tãopouco destacar-se, mas antes ser peça pertencente do fundo, parte da
composição natural de um lugar. A conceção é baseada em elementos físicos,
prevalecendo uma postura figurativa sobre a abstrata, ainda que o processo
de produção possa englobar procedimentos técnicos e artificiais. A Natureza
é assim, transformada sem ser negada, é artificializada, mimetizada e
reafirmada.
Os sentidos do ser são intensificados numa procura pela compreensão
das formas físicas da Natureza, percebendo prontamente que “a paisagem
raramente oferece elementos que tenham formas geométricas ou que
demonstrem uma tendência para a geometrização.” 46. A Natureza revelase, assim, complexa e um tanto caótica ao intelecto do ser, fruto das suas
estruturas particulares, orgânicas e topológicas.
Aspira-se a uma homogeneização entre Natureza e corpo pela submissão
da figura ao fundo, através da conceção de um corpo tendencialmente não
geométrico ou que, imprima na sua geometria configurações figurativas que
prevaleçam no resultado final.
Assim, a Arquitetura submete-se ao domínio da Natureza, extraindo dela
as justificações e as premissas para a configuração do corpo concebido,
condicionando, em certa medida, o imaginário do ser pela imposição de uma
geometria complexa e difusa. Restrito a condições que lhe são externas, o
corpo manifesta-se de modo figurativo, resultante da cópia ou inspiração em
elementos presentes no plano concreto, limitado nos seus contornos e/ou na
sua composição.
Propõe-se abordar as diferenças no modo como um corpo se submete à
Natureza que o rodeia através de dois processos: mimetismo e camuflagem.
Mimetismo
O autor, enquanto ser corpóreo e pensante, habita no plano concreto e dele
assimila e apreende imagens e informações que, voluntariamente ou não,
imprime na sua memória. Através de um processo desencadeado pelos
sentidos, flutuam-lhe imagens e palavras no subconsciente, de objetos e
45 MANSILLA, Luis Moreno, ROJO, Luis, TUÑON, Emilio, Escritos Circenses, Gustavo Gili, 2005,
p.89
46 NORBERG-SCHULZ, Christian, A obra do homem e a paisagem in Arquitectura : Revista de Arte
e Construção Nº 102 , 1968
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das múltiplas relações que se estabelecem entre si. Desta forma, a memória
sustenta-se no plano concreto e só através da sua reprodução no domínio
cognitivo, a imaginação se torna possível. O ser capta constantemente formas,
detalhes, conteúdos e sensações do plano concreto e, num processo de
repescagem de toda essa informação armazenada na memória, cruza-a a fim
de sintetizar todas as componentes que compõem o corpo que se propõe a
conceber.
A Natureza, geradora de imagens e informações, apresenta-se ao ser
como um todo indefinido e complexo, constituído por inúmeros elementos
e pelas relações internas e externas que estabelecem entre si, fornecendo
permanentemente imagens de elementos que se perpetuam no inconsciente
do ser, acomodando-se progressivamente na sua memória. Assim, através
da pluralidade e da constância de determinados elementos com evidentes
afinidades entre si, são criados tipos e arquétipos, que se estruturam
em conjuntos de imagens que se apresentam similares e que pairam no
imaginário do ser. O estabelecimento de um elemento enquanto arquétipo,
implica a verificação de múltiplos elementos que, embora diferentes entre si,
apresentem semelhanças estruturais. A possibilidade de reproduzir uma árvore
ou uma pedra sem que se referencie uma imagem particular, comprova a
existência de conteúdos formais e compositivos que permitem englobar, num
grupo, uma pluralidade de elementos diferentes entre si, mas semelhantes
quando em comparação. O ser capta a essência do elemento através da
similitude das suas partes sobre uma base comparativa a outro elemento.
A procura pela reprodução quase integral dos elementos percecionados e
retidos do plano concreto, transporta o corpo para uma configuração mimética,
baseando-se num elemento particular ou, através da reprodução de um
arquétipo.
Destacam-se dois exemplos, pela lucidez e engenho na corporificação desta
temática.
Foi nas formas físicas da Natureza, em especial no elemento “rocha”, que a
dupla suíça BUREAU A, no projeto Antoine, e o arquiteto Anne Holtrop, no
projeto Batara, procuraram premissas para a conceção do corpo.
Antoine, apresenta um interior cingido a um arquétipo de casa revestido por
uma espessa camada de betão que, através da sua projeção, permite uma
textura e forma que se assemelham a uma rocha. Contrastando com um
interior controlado e geometrizado, cor, textura, forma e dimensão transportam
o corpo para uma dimensão figurativa, manifestando uma dissolução
praticamente total na Natureza.
Por sua vez, em Batara, através do depósito de betão sobre poços de areia, o
autor coloca a imprevisibilidade como instrumento na equação que determinou
o corpo final. A textura áspera e irregular proveniente da cofragem em areia,
intensifica e aproxima o corpo de uma estrutura natural.
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Com a aproximação ao domínio da Natureza como propósito, o autor procura
nos elementos presentes do plano concreto as propriedades essenciais que
permitam a sua reprodução. Desta forma, a conceção não é baseada no
abstrato mas referenciada às formas físicas da Natureza. O corpo produzido,
ambiciona assim fazer parte do contexto natural em que é inserido, como se
dele existisse previamente, reclamando uma imagem ou um modelo que seja
físico e reconhecível na Natureza, utilizando-o como diretriz à sua conceção.
O resultado será identificável, confrontando a Natureza pela sua similitude.
Em ambas as abordagens, as formas físicas da Natureza compõem a génese
do processo de produção do corpo, que será resultado de uma mimetização
quase integral de um elemento específico ou, partindo de um arquétipo da
Natureza, da reprodução de uma forma natural sem que exista uma referência
concreta, determinando uma submissão das formas abstratas e geométricas à
organicidade e indefinição da Natureza.
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Tendo estes dois caminhos como base para uma aproximação da Arquitetura
do domínio da Natureza, ao ser é incumbida a tarefa de conciliação de um
espaço produzido a partir de um elemento natural, tornando-o habitável.
Tal postura exige uma permanente procura pela compreensão do caos da
Natureza inerente aos elementos que nela coexistem e, num processo de
sintetização, conceber um novo corpo artificial. Cor, textura, formas e nuances,
dimensões, estrutura, entre outras, funcionam como temas imprescindíveis
para o autor que, através da sua dimensão sinestésica, capta as configurações
do elemento. A posteriori, existe uma procura por sucessivos processos de
aproximação através da manipulação da matéria que possam conduzir o
corpo a uma dimensão natural, distante das capacidades de simplificação
características do ser.
A definição de um elemento da Natureza precede todo o processo de
conceção do corpo, refletindo um trajeto comum a todos os esforços,
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dirigindo-os a uma imagem presente na memória do autor, de um elemento
da Natureza, reproduzindo-o por associações miméticas. No resultado final, a
Natureza prevalece sobre o campo abstrato, procurando uma Arquitetura que
não seja invasiva. Deve ser silenciosa, como uma rocha.
Camuflagem
“A paisagem domina a obra do homem e é sempre aquele fundo unificador
sobre o qual ela se delineia. Se isto não acontecesse não poderíamos falar de
paisagem.” 47
O corpo afirma-se sempre como figura sobre um fundo. Quando é manifestada
uma procura pela submissão à Natureza, o corpo ambiciona perder o carácter
de figura e diluir-se no fundo, fazer parte dele. Porém, “Ainda que o contraste
directo entre a figura e fundo tenha sido eliminado, isto não significa que a

47 NORBERG-SCHULZ, Christian, A obra do homem e a paisagem in Arquitectura : Revista de Arte
e Construção Nº 102 , 1968, p.55
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continuidade da paisagem tenha sido destruída ou a forma arquitectónica
dissolvida. A paisagem é ainda, acima de tudo, um fundo, e a totalidade tem o
seu fulcro no edifício.” 48
Estreitando a análise às componentes físicas do corpo – forma, matéria e
escala – como sendo as responsáveis pela ordem visual que é criada aquando
da inserção do corpo na Natureza, constata-se que, através da manipulação
de uma ou mais componentes, algumas qualidades figurativas podem
prevalecer em relação a outras, mais abstratas. Pelo que a uma forma abstrata
pode corresponder uma composição material figurativa ou o contrário. Assim,
o resultado final poderá manifestar-se figurativo ou abstrato dependendo da
prevalência de uma(s) componente(s) em relação às outras.
Enquanto que numa reprodução mimética, a referência que serve de base
para a conceção de um corpo é um elemento singular da Natureza, o recurso
à camuflagem, evidencia-se através de um esforço pela “dissimulação de um
objecto para evitar ou atrasar o reconhecimento da sua verdadeira natureza.” 49
A Juniper House, da autoria de Murman Arkitekter, retrata de modo muito claro
esta dicotomia entre a verdadeira Natureza do corpo e uma nova realidade
que lhe é justaposta. Ao corpo, de geometria inerte e regular, é aplicada uma
fina membrana em vinil impressa com fotografias de árvores, conformando
uma unidade visual entre figura e fundo. É assim manifestada uma procura
pela diluição do corpo sobre o fundo, sem que a componente abstrata
associada à forma seja perdida.
Num cenário igualmente caracterizado pela arborização, o arquiteto Nuno
Valentim, na habitação Lagartixa, organiza o programa sobre uma forma
de geometrias quebradas que se entrelaçam entre as árvores. A forma é
revestida em cortiça que, pela sua cor e textura, determina um corpo figurativo
aos elementos naturais envolventes. O resultado final, embora imprima
formalmente traços abstratos, a composição figurativa determina um corpo
que se submete ao lugar.
A camuflagem, enquanto estratégia de submissão de um corpo ao domínio
natural, existe quando um corpo se apresenta contrastante em relação ao
fundo e, através da alteração de alguma das suas componentes físicas –
forma ou matéria – se funde com o plano concreto em que se insere.
Assim, um corpo abstrato, pela cedência de uma das suas componentes
físicas ao domínio figurativo pode, visualmente, apresentar-se quase invisível,
como parte do fundo que o integra.

48 NORBERG-SCHULZ, Christian, A obra do homem e a paisagem in Arquitectura : Revista de Arte
e Construção Nº 102 , 1968, p.57
49 Grande Dicionário da Língua Portuguesa, Porto Editora, Porto, 2010, p.287
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Da Natureza, retrai-se a organicidade e a complexidade como dois fatores que
determinam uma dificuldade de compreensão global pelo ser. Em permanente
mutação, revela-se instável e indefinida, abrangendo múltiplas escalas e
constantes relações sistémicas entre si. É anterior a qualquer intervenção que
provenha do consciente humano, conformando o plano sobre o qual o ser
atua.
Da Abstração, consequente de um processo cognitivo, reconhecem-se as
faculdades mentais do ser que lhe permitem abstrair-se da Natureza para a
conceção de um corpo num plano abstrato, imaginário. Negando tudo o que
advenha do plano concreto como referência, constrói consoante os estados
de ânimo ou consoante as regras de ímpeto geométrico que, pela sua síntese,
compõem um corpo irreal, abstrato.
As duas extremidades – Natureza e Abstração – apresentam-se
diametralmente opostas na sua morfologia e constituição. A Natureza garante
indefinição, organicidade, variações de interpretação e engloba o domínio
físico que o ser habita. A Abstração, por sua vez, define com rigor, um corpo
ordenado e geométrico, proveniente do domínio racional. A Natureza é
independente da ação humana e, embora a relação inversa revele o oposto,
este último é composto por uma dimensão imaterial que, em simultâneo, o
afasta da esfera natural.
O surgimento do terceiro domínio, a Arquitetura, resulta do cruzamento das
duas extremidades e situa o corpo num determinado segmento, motivado
pela prevalência de uma extremidade sobre outra. Assim, o corpo situa-se
no segmento NN-NA quando a procura pela aproximação à esfera do natural
prevalece sobre o campo abstrato, pelo que num raciocínio oposto, o resultado
situa-se no segmento NA-AA pela prevalência da Abstração sobre uma
reprodução figurativa da Natureza.
Quando, após a fusão dos dois domínios, não é manifestada prevalência
de um em relação ao outro, é estabelecido o equilíbrio entre a Natureza
e a Abstração. O terceiro domínio, a Arquitetura, assume deste modo as
condições intrínsecas das duas realidades com igual peso, permitindo a
sua coexistência em uníssono. O corpo, não é exclusivamente referenciado
à Natureza, nem a exclui por completo, destina-se sim a existir num lugar
concreto e particular. Não existem lugares genéricos nem iguais, mas
sim lugares múltiplos, distintos e únicos, exigindo uma leitura e reflexão
disciplinada e exaustiva.
O lugar (Natureza) é assim inserido no plano cognitivo (Abstração) como
matéria sobre a qual as propriedades de um corpo recaem. É matéria presente
em todo o processo de conceção do corpo à medida que define diretrizes e
limita caminhos, demarcando sucessivos avanços e recuos.
A Abstração é assim, submissa às condições que o lugar comporta sem que,
por isso, perca as suas qualidades referentes à dimensão abstrata e cognitiva.
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Não replica a Natureza, utilizando-a como matéria de pensamento e de
projeto. Este, sem perder o seu vínculo abstrato e geométrico, recai sobre as
circunstâncias de cada lugar.
À complexidade natural, que surge como suporte, é justaposta uma nova
ordem de natureza abstrata. Se mediada, a relação entre os dois domínios,
resulta em sintonia, incitando à leitura do lugar por parte do transeunte,
destacando as suas qualidades. A Arquitetura entranha-se na Natureza, ocupa
interstícios, penetra na sua organicidade e apoia-se em pontos chave, que
põem em evidência a exatidão e rigor na configuração do corpo geométrico
perante a irregularidade e extensão de uma superfície natural. Por sua vez,
a Arquitetura permanece vital, carregada de estímulos sensitivos, resultante
do cruzamento das duas dimensões. Reconhece-se assim, uma valorização
mútua no cruzamento de dois domínios aparentemente contraditórios.
Uma postura que procure esta mediação, deverá ter presente que “Um sítio
vale pelo que é, e pelo que pode ou deseja ser – coisas talvez opostas, mas
nunca sem relação.” 50
Uma postura que procure o equilíbrio entre os dois domínios, exige uma
leitura criteriosa do lugar, tomando-o como matéria integrante de desenho. A
não compreensão de que um sítio é valioso em si próprio e a indiferença às
suas potencialidades, revelam-no inerte. É uma mediação entre a realidade
concreta, reconhecida e analisada, e uma realidade imaginada daquilo que o
sítio poderia ser.
Resultante complementar do binómio Natureza-Abstração, a Arquitetura
não procura uma submissão nem uma imposição, mas a combinação da
construção artificial com o seio natural em que se insere, sem os confundir.
A complementaridade é, assim, estabelecida pela criação de um equilíbrio,
motivado por uma dualidade de forças opostas num confronto harmónico e
valoroso para ambas. Procurando um entendimento consolidado, propõese a desambiguação do termo ‘equilíbrio’ através da análise do diálogo
estabelecido entre a Natureza e a Abstração, nas Piscinas das Marés da
autoria do arquiteto Álvaro Siza.
Equilíbrio
Por equilíbrio, reconhece-se uma mediação estável entre dois domínios
divergentes. Sustentam-se e valorizam-se mutuamente ao ponto de
estabelecerem concordância, inferida pelo confronto e medição de forças
opostas, tornando-as compatíveis e complementares.
Assumindo como domínios opostos, a Natureza e a Abstração, um equilíbrio
não deverá ser resultado de uma apropriação mimética, nem de um corpo
dissolvido no plano abstrato. O corpo concebido procura assim evidenciar
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o melhor da Natureza sem querer ser parte dela, retraindo da Abstração a
geometria aplicada à sinuosidade do lugar atingindo assim um “equilíbrio
sábio e harmónico destes extremos, aparentemente opostos mas realmente
complementares.” 51
“Natureza como complexo e infinito traçado regulador onde a liberdade de
actuação é proporcional à compreensão e capacidade de leitura do todo.
Onde o natural adquire ordem, o informe significado, sobrepondo uma
geometria que não se substitui à condição precedente mas com ela desenha
o lugar com evidência. A beleza desta obra que assume toda a sua força na
construção parte, do desenho como uma abstração que controla mas permite
revelar, em todas as escalas, uma síntese pertinente.” 52
Concebidas pelo arquiteto Álvaro Siza, a Casa de Chá da Boa Nova e as
Piscinas de Leça, estão construídas no limiar, entre o infinito oceano e a inerte
e estática massa terrestre. Uma fronteira de confluências e medições de
forças entre o mar, inconstante, e as rochas, sólidas e inabaláveis, capazes de
impedir o seu tenebroso avanço.
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A Casa de Chá precede a construção das Piscinas, traduzindo-se numa
aprendizagem substancial para a conceção de um corpo em relação com a
Natureza, posteriormente adotada sobre as piscinas de Leça, apurando e
depurando a postura anteriormente tomada.
“In the end, when I finished, I thought the building was too imitative of the
natural contours.
Then, I had the opportunity to do the swimming pool, so I tried to start with
the idea that architecture is geometry, and nature is organic. I separated the
geometric elements in architecture very precisely and concentrated on how
they related to nature. (…) That was what I learned from these two works. I
think that I tried to correct this kind of relationship with nature. Rather than
trying to make architecture with natural expression, I tried to find the precise
points of contact, then create a whole between nature and the building. Part of
my intention was to make it more beautiful!” 53
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Expressando-se a partir da Natureza existente, a configuração da obra
destaca as forças do lugar através de percursos, variações de luz, controlo
do campo visual e a definição dos espaços. O diálogo exprime assim um
equilíbrio de forças com a envolvente, colocando em confronto elementos
naturais e artificiais. A relação manifesta-se ambígua, estimulada por
sucessivas aproximações e distanciamentos entre os dois domínios. O corpo
evidencia-se e deixa evidenciar a Natureza, manifestando um equilíbrio que
igualmente se faz notar na relação do corpo enquanto figura sobre o fundo.
Há uma constante mistura entre o que é natural e o que é artificial, figura e
fundo, resultado de um desmembramento formal do corpo em planos que
procuram “descobrir aquilo que estava disponível e pronto para receber a
geometricidade”. 54
A matéria que compõe o corpo não se figura à Natureza, abstraindo-se o
suficiente para não prevalecer sobre o restante, possibilitando uma sofisticada
distinção entre elementos naturais e artificiais.
“À pedra opõe-se betão, ao natural opõe-se geometria, a um tempo infinito
opõe-se um tempo matemático reforçando cada elemento, natural agora
visível, selecionando, pedras, mar, areia que assumem para deixar ler toda a
maravilha da natureza.” 55
Um conjunto de regras geométricas organizam o programa e incitam a
diferentes contactos com a Natureza. Desde a semipenumbra à explosão
luminosa irradiada pela água, a areia e as rochas, o corpo potencia
“Movimentos tangentes, encerrando ou revelando céu, rochas, mar,
desenhando cada lugar por relação com o movimento entre o construído e a
condição natural.” 56
O respeito pela Natureza não condiciona nem obriga a uma submissão
através de propriedades figurativas. Pelo contrário, o corpo mantém o seu
carácter geométrico, ancorando-se ao lugar pela configuração exímia do seu
traçado. Invade a Natureza e deixa-se invadir por ela. A relação é sempre
recíproca, o corpo oferece e recebe. Dá-se o equilíbrio.
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“Por tanto, la arquitectura será tanto más abstrata cuanto más desligada
aparezca de todas las dimensiones contingentes que la rodea (…).” 57
No presente segmento pretende-se a reflexão sobre o predomínio de uma
postura abstrata diante da submissão à esfera natural, motivando uma
crescente rutura entre os dois domínios.
Na sua totalidade, a Natureza revela-se incompreensível ao ser, conferindo
uma imagem caótica, desordenada e indefinida ao domínio cognitivo. A
Abstração surge assim pela mediação entre a Natureza e o intelecto do
ser por meio de uma inevitável simplificação, resultando numa procura por
ordem e redução da complexidade inerente ao mundo natural. Esse processo
desencadeia uma necessidade de geometrizar e ordenar o espaço segundo
princípios imateriais, construindo e definindo limites que distanciam o corpo
habitável da Natureza. O progressivo encerramento do pensamento sobre
as propriedades do corpo e o consequente desprendimento pelo lugar e
pelas condições que este retém, transportam a Arquitetura para uma vertente
abstrata, refugiada em ideias e conceitos.
“There is architecture that is made out of itself. There is architecture that is
not contextual. (…) That kind of architecture is governed by an invention that
stands at the outset, a formal and spatial invention is its origin.” 58
Na procura por um corpo não-referencial, o autor nega a Natureza como
base de referenciação para a sua conceção. Tendencialmente são atribuídas
configurações que o descontextualizam da Natureza à qual se insere,
impondo-se, de forma consciente ou inconsciente ao lugar. Por imposição,
pretende-se evidenciar o contraste explícito entre o corpo construído e a
Natureza que o envolve. É nesta acentuada diferença entre figura e fundo
que a Abstração, pelas suas qualidades intrínsecas, se destaca por uma
via impositiva, do lugar em que se insere. A um corpo tendencialmente mais
abstrato equivale uma imposição igualmente crescente, e vice-versa.
“La obra abstrata se recorta, separándose de su implicación con el mundo,
y se dota de sus proprias reglas de juego. En ella los elementos pierden
importancia en sí mismos, mientras que cobran protagonismo las relaciones.
El sentido último de la obra reside entonces en la forma de esas relaciones,
más allá del valor específico de los diversos elementos. Por eso sólo se puede
hablar de abstracción con propiedad a propósito de las obras que surgen de la
cultura de la modernidad, que consagra el logro de esa plena cohesión interna
de la forma como único criterio de legitimidad para la obra de arte.” 59
Em diálogo com a Natureza, a obra do homem assume-se pela Abstração,
pela geometria e por todos os códigos que estão inerentes à natureza do
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ser, enquanto autor. Para a criação de uma Arquitetura abstrata, torna-se
imprescindível que na sua génese persista um fundamento imaterial, motivado
por ideias e conceitos. Embora seja aceite a presença de sinais que liguem o
corpo à Natureza, a inferioridade destes diante a prevalência de fundamentos
não referenciais, dita igualmente a conceção de um corpo abstrato, que
dialoga em contraste com o lugar em que se insere.
Encerrado sobre si próprio, a génese da conceção de um corpo recai sobre
uma ideia ou um conceito, que em nada procuram o contacto com a Natureza,
procurando imprimir no corpo uma dimensão própria que se justapõe ao lugar.
O arquiteto suíço Valerio Olgiati, em defesa de uma Arquitetura não
referencial, argui que “it is possible to make architecture that is not primarily
contextual… I think that architecture can be developed out of an idea, out of
a concept, and that this idea or concept basically has nothing to do with the
context.” 60
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A prevalência de uma postura abstrata sobre a submissão à esfera natural,
não elimina por completo aspetos figurativos, pelo que a uma forma abstrata
pode ser associada uma abstração material, ou o contrário.
O Museu de Arte Teshima, projetado pela dupla japonesa SANAA, reflete a
nível formal, a inspiração de um elemento da Natureza, uma bolha de água,
consumando um corpo pouco intromissivo pelo controlo da sua altura e
pela subtileza e organicidade com que é desenhado. Todavia, a adoção de
betão branco como matéria transversal a todo o corpo, reflete uma abstração
material que o destaca da Natureza, evidenciando o seu limite na totalidade.
Isolando a forma da matéria, o corpo apresenta um traçado figurativo, porém,
a presença que foi dada à matéria, em relação com a escala do corpo,
posicionou-o num primeiro plano.
A prevalência de uma forma abstrata sobre uma submissão material ao
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lugar, é experienciada na capela Bruder Klaus, da autoria do arquiteto
suíço Peter Zumthor. A uma rigidez formal imposta pela sua estrutura
geométrica e ortogonal a uma planície, é atribuída uma estratificação material
pela deposição de vinte e quatro camadas de betão que revelam uma
referenciação à cor e textura da Natureza envolvente. A imponência induzida
pela verticalidade do corpo, revela uma Arquitetura que não se pretende fundir,
nem tão-pouco mimetizar. Não pretende fazer parte da Natureza, assumindose enquanto construção humana.
Por analogia à pintura, o abstracionismo pode seguir dois caminhos. Um deles
remete para a construção de um corpo tridimensional a partir da geometria
– abstração geométrica. Planos, formas, cores e relações geométricas
predominam como elementos essenciais na configuração do corpo. Por outro
lado, o autor pode seguir o abstracionismo lírico ou informal onde, através da
intuição e do inconsciente, concebe um corpo, através da exposição de um
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estado de ânimo. A transmutação destes dois caminhos para a conceção de
um corpo habitável revela-se admissível, manifestando em ambos a presença
massiva do domínio cognitivo e a consecutiva isenção de referências da
Natureza e das suas condições. Assim, quanto mais encerrado o corpo for em
si próprio, distante das dimensões contingentes que o rodeiam, mais abstrato
será, tendendo à materialização de um corpo isolado e autónomo, não
contextual e definido em si mesmo.

Abstração geométrica
Quando a Natureza é rejeitada como componente ativa na composição formal
e/ou material de um corpo, o autor procura na geometria, regras que possam
assegurar e justificar a sua configuração. Atualmente, o autor dispõe de regras
matemáticas e geométricas já estabelecidas que o auxiliam na conceção do
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corpo. O rigor e rigidez inerente, contrastam com a Natureza, habitualmente
descrita pela sua desordem e indefinição.
O arquiteto Jean Nouvel, no efémero projeto para a Expo 2002 em Murten,
concebeu um corpo cúbico em aço corten, de geometria estática, dura e cega,
assente sobre o permanente movimento do lago da cidade.
“A mirage: Temple? Technical platform? Observatory? A solid, hermetic,
mysterious, disturbing volume: mist, vapour...” 61
Ao movimento das águas opõe-se inércia e estaticidade, à horizontalidade
opõe-se a imponente verticalidade, à tenuidade opõe-se a rigidez, e ao infinito,
finitude. O contraste é inegável.
Abstração lírica ou informal
Procurando resultados irreconhecíveis no plano concreto, o autor atua
segundo uma via expressiva, tendo por base o instinto e o intuito na conceção
de um corpo imaginário.
O estado de ânimo do autor é expressado em composições que se afastam
da concretude da Natureza, numa procura pela corporificação de sentimentos
e sensações de ímpeto pessoal. Progressivos distanciamentos, aliados
à liberdade compositiva possibilitada pela imaginação, frequentemente
se convertem em utopias, face à impossibilidade técnica de execução no
plano real. É assim, concebida uma nova realidade, paralela e autónoma do
realismo físico da Natureza.
Além de uma dimensão corpórea e pensante, o ser admite estados de espírito,
sentimentos, intuitos e instintos que, frequentemente influenciam e adulteram
determinadas escolhas. Ao libertar-se de condicionalismos racionais, o
autor exprime o seu estado de ânimo através de composições abstratas,
diferenciando o corpo do lugar em que se insere.
Através da exploração compositiva de corpos abstratos, o arquiteto Frank
Gehry expressa valores pessoais, construindo uma linguagem vincada em si
mesmo.
Há uma complexidade inerente às formas produzidas, pelo cruzamento e
intercepção de formas enigmáticas e abstratas. Um emaranhado de planos
curvos e contorcidos que compõem uma nova imagem ao intelecto de quem
os experiencia pela primeira vez, refletindo uma síntese compositiva única.
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Do Autor

Na consumação de um diálogo, o autor é o agente mediador entre os dois
domínios. Adota assim o papel de dialoguista, entidade incumbida de articular
e hierarquizar as variáveis em negociação aquando da génese de um diálogo.
Importa, contudo, esclarecer que a sua consumação não se rege
exclusivamente sobre uma plataforma objetiva e que determinadas
condicionantes, sejam elas exteriores ou interiores ao autor, intercedem o
processo que anseia a interseção entre os dois domínios à escala 1/1.
Neste sentido, resgata-se uma teoria defendida pelo filósofo inglês John
Locke para o conhecimento humano. Cada sujeito nasce assim, sem qualquer
conhecimento, uma verdadeira “tábula rasa” que, através de experiências
passadas desencadeia um processo de conhecimento que contraria o principio
do inatismo.
O ser está, portanto, em permanente devir, equiparando-se a um livro em
contínua construção forçado a um sucessivo reajuste de informações contidas
na memória e no pensamento. Cada experiência modifica, aprimora, substitui
ou rejeita novas informações ou estímulos provenientes do exterior. O ser
resulta assim numa coletânea de experiências, estimulantes ou não ao seu
desenvolvimento pessoal.
Determinada experiência é avaliada segundo uma via analítica e interpretativa
que, ao longo do tempo, esboça progressivamente uma identidade. A mutação
é-lhe intrínseca, refletindo o seu desenvolvimento numa conjuntura entre a
aceitação ou negação de estímulos conscientes ou subconscientes.
Cada ser é, assim, produto de uma imensurável quantidade de informações e
experiências, estabelecendo contacto com diferentes modos de pensar e de
fazer, alterando de forma irrevogável o seu modo de visualizar, pensar e agir.
“The architect is in a unique situation. He’s not an artist in the traditional sense.
He’s not someone who meditates in front of a blank page. He doesn’t work on
a canvas.” 62
O inevitável nascimento no seio de uma determinada cultura afeta de
igual modo o processo de construção individual, expondo cada ser a uma
convivência diante das condições e problemas inerentes a determinada
época. Com efeito, as suas ações operam em conformidade com a realidade
presente, usufruindo da transmissão de conhecimento e práticas que derivam
de geração em geração.
Contrariamente às primeiras demonstrações de Arquitetura, a principal
condição atual não é a de sobrevivência mas sim a de conforto, alterando de
forma irrevogável o modo como o ser encara a Natureza.
O arquiteto João Nunes refere como principal característica do homem a
sua capacidade crítica, defendendo que “adquirimos essa capacidade como
condição de sobrevivência e estamos constantemente a exercê-la.” 63. É
62 BAUDRILLARD, Jean, NOUVEL, Jean, The singular objects of architecture, University of
Minnesota Press, Minneapolis, 2002, p.05
63 Proferido por João Nunes num conferência intitulada Arquitetura e Paisagem, min. 3:16,
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=HiyU1W1XfWw&t=250s, consultado a Março de
2018
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deste modo que justifica a evolução e o surgimento da Arquitetura, dando
origem à criação, por parte do homem, de um espaço que responda às suas
necessidades.
No processo construtivo de uma ideia, surgem imposições de ímpeto exterior
que se mostram incontornáveis e que o autor terá de gerir em conformidade
com a sua identidade. O programa, o lugar, os intervenientes, os prazos,
o orçamento e outras condicionantes desenham o problema concreto,
encurtando o número possível de respostas.
“A espontaneidade não cai do céu, é mais uma junção de informação e
conhecimento, consciente ou subconsciente. E cada experiência projectual é
acumulada para integrar a próxima solução.” 64
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36 Dennis Adams and Paul Colin
Malraux’s Shoes, 2012, min. 20:25

É importante ter consciência de que o encerramento de um processo não coincide
com o encerrar de um livro, mas o mote para a sua continuação. O processo resulta
invariavelmente numa nova experiência, que ditará reajustes na identidade do autor.
A vivência num mundo de culturas indivisíveis, excessivamente mediado por
imagens, que distorce e acelera o processo de apreensão de experiências
exteriores, esboça um sentimento de incerteza no momento de atuação diante
um contexto pela consciência de que “(...) entre o compromisso total perante a
circunstância e o seu total abandono há uma infinidade de posições que podem ser
tomadas por uma igual infinidade de homens (...)” 65
Todavia, reconhece-se “(...) que o homem tem de tomar uma atitude ao criar
qualquer forma, quer porque não é obrigado a obedecer passivamente à
circunstância, quer até porque esta pode apresentar aspetos terrivelmente negativos
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TÁVORA, Fernando, Da Organização do Espaço, 7ª edição, FAUP Publicações, Porto, 2007, p.25

87

37 Jeff Wall
Insomnia, 1994

e seria uma posição cobarde cultivar tais aspetos em lugar de os combater,
além de que o homem sabe, igualmente, que ao criar formas cria circunstância
e a circunstância que ele cria pode agravar esses aspetos ou pode melhorálos.
A dificuldade da posição a tomar está exatamente em saber que porção da
circunstância haverá que seguir e que porção haverá que esquecer ou mesmo
contrariar; há, neste caso, duas posições limite e, porque limites, porventura
inexistentes: ou seguir totalmente a circunstância ou nega-la totalmente.
No primeiro caso, e na medida em que a circunstância apresente aspetos
negativos e cremos que tais aspetos existem sempre, a posição é condenável
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sob qualquer ponto de vista; no segundo caso, e na medida em que a
circunstância apresente aspetos positivos, a posição é igualmente condenável
caindo-se na utopia, privada de interesse até porque muitas vezes não chega
a revestir-se de forma dada a impossibilidade de realização concreta, espacial,
da ideia que resultou de tal atitude.” 66
Uma posição que deseje abandonar a Natureza na sua conceção, procura
desafiar as leis com que ela é regida, caindo inevitavelmente na conceção de
estruturas utópicas e inatingíveis que, pela impossibilidade de materialização
no plano concreto, se tornam desajustadas ao presente estudo.
Assumindo um sentido autoral, o ser através do seu pensamento concebe um
corpo habitável que aspira uma manifestação à escala 1/1. No processo de
conceção, admitindo que o domínio da Abstração está sempre presente, o ser
é consciente do quão figurativo ou abstrato o corpo pode ser. Assim sendo,
determinados códigos abstratos podem ser distendidos de forma linear pelos
elementos que compõem o corpo, ou podem resultar contradições, através da
associação de elementos que figuram outros de ordem natural com elementos
abstratos.
Destas associações resultam corpos habitáveis que tendencialmente se
demonstram submissos à Natureza ou que, por um total abandono da mesma,
se impõem, imprimindo uma explícita distinção entre a capacidade abstrativa
do ser, sobre o plano em que habita.
As duas posições são legítimas como construção de um diálogo, porém, se
por um lado, uma submissão à Natureza geralmente não demonstra grande
desestabilização do conjunto, uma imposição gera inevitavelmente um
confronto entre duas partes que se apresentam pela sua individualidade. Urge
deste modo um conjunto de inquietações que desperta a segunda parte da
presente dissertação: O que dita a pertinência de um diálogo? Uma solução
declaradamente abstrata ou figurativa é passível de um diálogo pertinente?
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Da (im) pertinência
Aproximações na génese de um diálogo
Três instalações

Aproximações à génese de um diálogo
Três Naturezas
A singularidade de uma postura

Not Vital
38 House to watch the sunset, Switzerland 2018
39 House to watch the sunset, United Kingdom 2016

Participando em paralelo com a reflexão teórica já apresentada, foi aberto um
espaço de exploração e experimentação assente numa condição intrínseca a
cada diálogo, capaz de validar a sua pertinência e adequação em determinado
contexto.
Concebe-se assim um laboratório de investigação e maturação de ideias
e conceitos, debruçado na inserção de um corpo concebido pelo homem
em distintas naturezas, a fim de compreender a premência de uma postura
singular e as suas consequências na consumação de um diálogo pertinente e
adequado.
Neste sentido, o exercício assenta no principio da incerteza, sem pressupostos
iniciais que, pela arbitrariedade implícita, enviesaria os resultados finais.
Propõe-se assim, num primeiro momento, um conjunto de aproximações
que informam e motivam a um esboço do que será o consequente resultado
proposto, como síntese do conteúdo apreendido.
A primeira aproximação incide no estudo da Natureza que, neste exercício
se desmembra em três contextos antagónicos entre si a fim de motivar à
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Not Vital
40 House to watch the sunset, Niger 2005
41 House to watch the sunset, Denmark 2015

construção de uma base comparativa, fundamental para a extração de elações
futuras.
Atendendo à pré-existência inerente a este domínio, o estudo apresenta-se
sobre uma via analítica, procurando uma aproximação aos elementos físicos
presentes, naturais e construídos.
A segunda aproximação é direcionada ao cruzamento dos dois domínios, com
foco nas propriedades de um corpo e nas repercussões sentidas em cada
contexto. Ao corpo concebido, propõe-se uma permanente transversalidade
aos três contextos, adulterando as suas propriedades e verificando o resultado
no cruzamento com os mesmos.
Este exercício baseia-se assim no cruzamento das duas dimensões que
alimentam este estudo, Natureza e Abstração, ao ponto de construir uma teia
de relações que potenciem uma negociação entre ambas.
Embora assente numa base analítica, este exercício contém no seu âmago
uma veia propositiva que permite o consecutivo traçar de um caminho, uma
intenção.
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Três Naturezas

“Começo um projecto quando visito um sítio (programa e condicionalismos
vagos, como quase sempre acontece).
Outras vezes começo antes, a partir da ideia que tenho de um sítio (descrição,
uma fotografia, alguma coisa que li, uma indiscrição).
Não quer dizer que muito fique de um primeiro esquisso. Mas tudo começa.
Um sítio vale pelo que é, e pelo que pode ou deseja ser – coisas talvez
opostas, mas nunca sem relação.
Muito do que antes desenhei (muito do que outros desenharam) flutua no
interior do primeiro esquisso. Sem ordem. Tanto que pouco aparece do sítio
que tudo invoca.
Nenhum sítio é deserto. Posso sempre ser um dos habitantes.
A ordem é a aproximação dos opostos.” 67
A Natureza é exposta segundo um plano concreto capaz de receber o corpo
concebido pelo ser. É uma tela real, o palco passível de um acontecimento.
Independente e absorta da ocupação humana para a sua subsistência, a
Natureza assume uma condição de pré-existência na conceção de um diálogo.
É-lhe intrínseca e, quando subtraída da equação, a possibilidade de diálogo
é aniquilada, resultando num monólogo de um corpo que deriva no plano
abstrato, sem lugar e sem presença concreta, imaginário.
Revelando-se inapropriada ao presente exercício, a subtração do domínio da
Natureza exprimiu a importância do próprio para a criação de um diálogo, pelo
que se propõe a sua exploração no primeiro momento do exercício.
Incorrendo o perigo da extração de elações através de somente um contexto,
optou-se pela segregação do domínio da Natureza em três contextos díspares
entre si, promovendo a futura criação de interseções e cruzamentos.
Defende-se que a experiência deve fazer parte deste exercício. Sentir o chão,
as pessoas, a atmosfera, o ruído e o silêncio. Sentir cada contexto, a Natureza
na sua força íntegra, revela uma premência inevitável da seleção de contextos
concretos ao invés de cenários fictícios, construídos no plano abstrato,
desprovidos de estímulos que compõem inevitavelmente um lugar.
Aos contextos, pretendia-se consideráveis diferenças entre si na maioria
dos seus domínios. Deste modo, foram traçadas interseções entre variações
topográficas e compositivas a fim de garantir uma diversidade coerente
entre os três lugares. De variações topográficas, pretendia-se uma crescente
oscilação do relevo, traduzindo-se na escolha de uma planície, uma montanha
e uma falésia. A distinção compositiva incidiu nos três elementos principais:
rocha, vegetação e água.
Desta premissa resultam infinitas possibilidades, pelo que o segundo
fundamento para a escolha dos sítios refugia-se em afinidades que provêm da
experiência pessoal.
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Com efeito, o exercício é incidente nos seguintes contextos: Ria de Aveiro,
Mata Nacional do Bussaco e na Orla de Peniche.
Numa primeira linha de ação, foram estudados e visitados os contextos
escolhidos a fim de compreender as suas características e a relação que
o homem incutiu ou não sobre eles. Este estudo foi desenvolvido in loco e
com base em fontes bibliográficas com o intuito de selecionar um lugar que
manifestasse as características que evidenciem a essência de cada contexto.
Afirma-se uma procura por lugares tendencialmente inóspitos, absortos da
turbulência urbana e quaisquer construção próxima que influencie o foco do
estudo.
A segunda linha de ação é consequente da primeira, culminando na seleção
de um lugar específico que, em certa medida, sintetizasse individualmente o
carácter de cada contexto.
A análise procurou compreender o caráter de cada lugar e, por isso, surge
direcionada ao que se pretende aprofundar neste exercício. Centra-se nos
elementos físicos que a constituem, assim como no lado simbólico que cada
lugar apresenta, quer pelos elementos naturais quer, como em alguns casos,
pela ação do homem nesse território.

96

42 Maquete de extrato da Mata Nacional do Bussaco, Ria
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43 Marnoto na safra do sal

Ria de Aveiro
“De um lado o mar bate e levanta constantemente a duna, impedindo a água
de escoar; do outro é o homem que junta a terra movediça e a regulariza.
Vem depois a raiz e ajuda-o a fixar o movimento incessante das areias,
transformando o charco numa magnífica estrada, que lhe dá o estrume e o
pão, o peixe e a água da rega. Abre canais e valas. Semeia o milho na ria.
Povoa a terra alagadiça, e à custa de esforços persistentes, obriga a areia
inútil a renovar constantemente a vida.” 68
De limites indetermináveis, onde água e terra se envolvem em coreografias e
danças improvisadas, emerge numa indefinida amplidão a Ria de Aveiro, que
é lago e mar, o prolongamento corpóreo de quem a habita.
Num passado afirmado por uma inegável e irrompível ligação com a produção
de sal, procura-se hoje a petrificação na memória do que outrora este território
ousou ser. Exuberante, a ria absorveu a população ao sacrifício e privilégio de
a cuidar, extraindo-lhe aquilo que esconde ao olhar e se revela ao palato, as
suas entranhas, o seu sal.

68 BRANDÃO, Raúl, PIRES, José Cardoso, Os Pescadores, Lisboa: Editorial Comunicação, 1986, p.65
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44 Formação da Ria de Aveiro

Como se de chão firme se tratasse, assistiu-se ao movimento das povoações
para a água, desfazendo possíveis limites. Casas, caminhos e pessoas viramse assim nascer e morrer nesta estranha terra ‘‘onde os bois vão lavrar o
próprio oceano” 69 e a água é terra, fonte de vida.
A Ria de Aveiro ilustra assim uma paisagem natural apropriada e modelada
pelo homem, refletindo os valores das pessoas que a construíram mediante
as circunstâncias materiais e as condições oriundas da Natureza. “(...) é um
enorme pólipo, com os braços estendidos pelo interior, desde Ovar até Mira.
Todas as águas do Vouga, do Águeda, e dos veios que nestes sítios correm
para o mar encharcam as terras baixas, retidos pela duna de quarenta e tantos
quilómetros de comprido, formando uma série de poças, de canais, de lagos e
uma vasta bacia salgada.” 70
Decorrente da forçada estagnação propiciada pela construção da Barra, a
ria de Aveiro revê um passado morfologicamente distinto do atual. Figurando
uma cavidade na costa portuguesa, a ria nasce de um golfo marinho que se
estendia de Espinho até perto da Serra da Boa Viagem na Figueira da Foz e
que, derivado da ação de correntes marítimas e dos ventos, entre os séculos
X a XVIII ocorreu uma deposição de sedimentos que originaram a formação de
ilhas no interior da laguna assim como duas faixas arenosas que avançaram
em sentidos opostos (norte-sul e sul-norte). O progressivo avanço instaurou

69 BRANDÃO, Raúl, PIRES, José Cardoso, Os Pescadores, Lisboa: Editorial Comunicação, 1986, p.93
70 BRANDÃO, Raúl, PIRES, José Cardoso, Os Pescadores, Lisboa: Editorial Comunicação, 1986, p.23
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45 Esquema ilustrativo da posição da barra ao longo dos anos e da
organização em cinco grupos do salgado aveirense

uma inconstância no contacto com a água salgada, culminando no isolamento
do estuário do rio Vouga face ao oceano costeiro.
O contínuo fecho do golfo marinho e consecutiva formação de uma laguna,
possibilitou o crescente abrandamento das correntes de água, propiciando
assim a construção de inúmeras marinhas para produção de sal. Todavia,
a permanente inconstância carregava consigo inevitáveis interferências,
pontuando momentos de ascensão e decréscimo na produção de sal, uma vez
que, sendo este um processo dependente na sua totalidade das condições
naturais aliadas à capacidade do homem as controlar e manipular, estava
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46 Depósito do sal na eira

sujeita a todas as imprevisibilidades que a Natureza comporta.
Decorrente desse inconstante contacto da laguna com o oceano, a posição do
ser neste contexto agudiza-se, depreendendo-se que “O homem nestes sítios
é quase anfíbio: a água é-lhe essencial à vida e a população filha da ria e
condenada a desaparecer com ela. Se a ria adoece, a população adoece.” 71
Estabelecida a barra em 1808 pelos engenheiros Reinaldo Oudinot e Luís
Gomes de Carvalho, a Ria alicerça a sua configuração até aos dias de hoje,
apresentando uma distância de 47km em comprimento (paralelo ao mar) e
uma largura máxima de 11 km, no sentido Este-Oeste, desde Ovar até Mira.
A ria é, desde então, abraçada por uma massa terrestre que se estende ao
seu nível, a jeito de um diálogo omnipresente, determinando um perfil linear,
com variações de relevo pouco significativas face à dimensão do homem no
território.

71 BRANDÃO, Raúl, PIRES, José Cardoso, Os Pescadores, Lisboa: Editorial Comunicação, 1986, p.66
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47 Proteção dos montes de sal com bajunça

As condições naturais ofereciam assim um lugar de excelência e distinção
para a produção de sal, promovendo o desenvolvimento económico da região.
A ria está a uma distância considerável do mar mas o suficiente para sentir o
efeito das marés e está localizada numa região onde a evaporação excede
a precipitação, condição determinante para a produção de sal. Além disso, o
solo arenoso contém argila, conferindo a impermeabilidade necessária para
conter a água nos compartimentos de uma marinha.
O desaguo de vários rios, assim como a abertura ao oceano atlântico, origina
uma interação entre a água doce de origem fluvial com a água salgada,
determinando invariavelmente níveis de sal distintos ao longo da ria de Aveiro.
Deste modo, foram assim estabelecidos cinco grupos no salgado de Aveiro:
Grupo do Norte, Grupo de S.Roque ou de Esgueira, Grupo do Mar, Grupo do
Monte Farinha e o Grupo do Sul.
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48 Extração de sal de uma marinha

A paisagem fez-se de esteiros, praias de junco, canais, ilhéus e de marinhas
de sal com o seu palheiro de apoio ao armazenamento das alfaias da safra
do sal, que pontuava e referenciava a parcela de território a que pertencia,
servindo por vezes de abrigo aos marnotos quando eram vitimados pelas
intempéries.
As marinhas de sal, estruturas que singularizaram esta paisagem,
manifestaram-se numa estrutura parcelar multiplicada pela laguna de Aveiro.
Representam estruturas que se apoiam em princípios elementares, tais como
o nível da água e o vento, revertendo estratégias de implantação e construção
de uma marinha. Deste modo, a marinha apresentará maior rentabilidade
se estiver orientada segundo a circulação dos ventos ou quando estes a
atravessam diagonalmente em direção aos compartimentos finais do processo
de produção de sal.
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49 Esquema em planta da organização de uma marinha de sal
(1) “malhadal, é um muro de terra encostada ao esteiro por onde o sal é escoado e que tem de ser
suficientemente alto e largo para proteger a marinha da invasão das águas anteriores, e para não ser
invadido pelas marés vivas, nem mesmo pelas cheias ou temporais.
Sobre este malhadal encontram-se o “palheiro”, casota onde o marnoto guarda as alfaias e comida
e onde descansa e se abriga do mau tempo, e as eiras, que são locais onde o sal é acumulado em
montes maiores ou menores, em forma de cone e que levam entre 80t a 100t de sal” 72
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MENESES, João Maria Cardoso de Macedo e, Inquérito à Indústria do Sal, IV volume - Salgado
de Aveiro, Sociedade Tipográfica Lda, Lisboa, 1956

104

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

viveiro

Usualmente, a subdivisão de uma marinha é feita em três partes, decorrente
do processo de evaporação da água e cristalização do sal: a comedoria,
composta pelos viveiros e algibés, o mandamento, onde se encontram os
caldeiros, as sobre-cabeceiras, os talhos e as cabeceiras, e a marinha que, por
sua vez, pode subdividir-se em marinha nova e marinha velha, cada uma delas
composta pelos meios de cima e os meios de baixo.
Além desta regra de construção, foi estabelecida uma unidade de medida que
dita a métrica da malha regular. “a unidade de medida nas marinhas é o meio:
quem diz uma salina de tantos meios de largura, subentende em comprimento
a praia necessária para alimentar d’água concentrada esse número de meios” 73
O meio assume deste modo a unidade de medida transversal a todas as
marinhas da ria de Aveiro, adotando por norma 4,4 metros de largura por 15
metros de comprimento. O estabelecimento desta unidade de medida permitiu
uma certa homogeneização por toda a laguna.
Além destes elementos, que compõem a ossatura de uma marinha, é
construído um “muro” que, por norma se situa a sul ou sudeste, designado de
malhadal (1). Afirma-se como uma estrutura de proteção da marinha assim
como o ponto de chegada por se localizar adjacente ao esteiro que lhe dá
acesso.
O processo, desde o armazenamento da água nos compartimentos da
comedoria até aos meios de baixo de uma marinha, é feito por força
da gravidade, com ligeiras diferenças de cota entre os compartimentos
subsequentes. Uma vez atingidos os últimos compartimentos, o sal é extraído
e transportado até à eira, formando montes de sal em forma de cone que
pontuavam cada marinha.
O colapso da pesca do bacalhau, a conservação dos alimentos e a própria
hidrodinâmica da laguna de Aveiro levaram a que a exploração das salinas
tenha deixado de ser rentável. A ria não é, nem será a mesma. Perdeu-se a
alma, fizeram-se limites. Restam as casas, esquecidas do mundo, ancoradas
pelos caminhos que não deixam esquecer os trajetos outrora percorridos.
Apesar de períodos instáveis determinados pela posição da barra, o passado
foi assinalado pela grande abundância de sal e a sua extrema barateza, dando
azo a uma grande exportação nacional e internacional, para países como
França e Inglaterra, chegando a existir cerca de quinhentas salinas ativas.
A partir de 1960 a atividade salícula entra em franca decadência, não só em
número de salinas ativas como no seu volume de produção. Em 1991 existiam
cerca de trinta marinhas de sal, repartindo-se entre a salicultura e a piscicultura.
Atualmente, estima-se que persistam oito marinhas em atividade. A grande
maioria pertence ao grupo do sul, junto à cidade de Aveiro, servindo para fins
turísticos e para investigação.

73 AMORIM, Inês, Aveiro e os caminhos do Sal da produção ao consumo (sécs.XV a XX), Aveiro:
Câmara Municipal de Aveiro/Pelouro da Cultura, 2001, p.19
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50 Salina Dezoito dos Caramonetes
Ria de Aveiro

No interior da ria, subsistem apenas duas marinhas. A Ilha dos Puxadoiros,
com um programa turístico integrado e a marinha “Dezoito dos Caramonetes”,
a cuidado de apenas um marnoto.
Pela essência que possui, capaz de expressar com honradez aquilo que
outrora ousou ser parte de um todo que uniformizava a paisagem da ria,
propõe-se que esta última marinha acompanhe o restante exercício prático.
Dezoito dos Caramonetes
Numa obstinada e persistente luta contra as consequências do avanço
dos tempos, um marnoto ergue, a cada ano, um pedaço de história. A
primeira safra, fê-la com doze anos, ao passo que em 2018 concluía a sua
quinquagésima segunda safra. Absorto de todo o frenesim das cidades que
vão crescendo em redor da ria, o marnoto dialoga com a Natureza e, no seu
âmago, talvez consigo próprio. Fá-la vir até si, cuida dela.
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51 Planta topográfica com identificação da marinha Dezoito dos
Caramonetes na Ria de Aveiro
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Este lugar, carrega consigo um passado opulento, preenchido de vida. A
inóspita vizinhança enaltece este lugar, transparecendo uma essência ausente
nas restantes marinhas ativas, vítimas de intervenções que apenas procuram
a serventia comercial e turística, despreocupando-se com a sua adequada
inserção.
Mergulhados num passado, um marnoto e uma marinha. Pelas marés que
trouxeram e levaram a alma de um região, o marnoto, e quem quer aceder
à marinha, faz a viagem numa pequena embarcação, capaz de navegar em
canais estreitos e, por vezes, de profundidade reduzida.
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52 Marinha Dezoito dos Caramonetes
Esc. 1:2000

53 Salina Dezoito dos Caramonetes
Ria de Aveiro

Atravessando o Esteiro dos Frades, surge uma ramificação estreita e não
muito alongada, que culmina numa plataforma que liga o malhadal da marinha
Três Andainas ao da Dezoitos dos Caramonetes. Esta área é caracterizada
por um alargamento onde se deposita o sal (a eira), e onde se localiza o
palheiro. A chegada é feita, portanto, a sudoeste, junto ao vértice dos últimos
compartimentos da produção de sal, os meios de baixo da marinha velha. É a
partir desta plataforma de chegada que se acede à marinha, por meio de um
desnível em rampa paralelo ao maior lado da mesma.
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54 Maquete de extrato da Ria de Aveiro
Esc. 1:2000
50x50 cm

Com a oportunidade de pisar e caminhar sobre os finos muros de terra que
recortam a marinha em dezenas de parcelas capazes de espelhar todas as
cores e nuances que possam surgir na sua interseção, o ser infiltra-se no
interior desta estrutura, seduzido pela fertilidade deste lugar, um oásis no
âmago de uma paisagem esquecida.
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55 Maquete de extrato da Ria de Aveiro
Esc. 1:2000
50x50 cm
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56 Mata Nacional do Bussaco

Mata Nacional do Bussaco
“É o reino vegetal. Aqui é serva a água, servos os animais que se escondem
na espessura ou por ela passeiam. O viajante passeia, entregou-se sem
condições e não sabe exprimir mais do que um silencioso pasmo diante
da explosão de troncos, folhas várias, hastes, musgos esponjosos que
se agarram às pedras ou sobem pelos troncos acima, e quando os segue
com os olhos dá com o emaranhado das ramagens altas, tão densas que é
difícil saber onde acaba esta e começa aquela. A mata do Buçaco requer as
palavras todas, e, estando ditas elas, mostra como ficou tudo por dizer. Não
se descreve a mata do Buçaco. O melhor ainda é perder-nos nela, como fez o
viajante, neste tempo de janeiro incomparável, quando ressumbra a humidade
do ar da terra, e o único rumor é o dos passos nas folhas mortas.” 74
Entrar na imensidão que é a Mata, é sinónimo de uma cedência a uma força
externa que confronta e absorve o ser, deslocando-o para um plano impreciso,
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SARAMAGO, José, Viagem a Portugal, Porto Editora, S.A., 2016, p.188-189

onde se sente perdido mas seguro, sozinho mas amparado, numa atmosfera
carregada de uma densidade inexplicável, “(...) e aqui nem os olhos bastam,
aqui todos os sentidos são necessários, e talvez não cheguem.” 75
O bulício urbano, o ruído, a agitação e o frenesim desmedido são esquecidos,
abolidos do pensamento, imperando em sua vez o silêncio habitado pelos
pássaros e pela água, pelo vento da montanha.
O corpo entrega-se à opulência natural, percorre-a e perde-se nela. É
contorcido na sinuosidade de um percurso acidentado e labiríntico, estagnando
sobre os dispersos elementos que remetem à prévia ocupação deste lugar.
Convocando as premissas e pretensões desta ocupação humana a que a mata
foi sujeita, emergem os fundamentos que revelam a singularidade deste lugar.
Foi na procura de um lugar para a construção de um Santo Deserto pela
Ordem dos Carmelitas Descalços em Portugal, que a mata do Bussaco
exprimiu a sua especificidade enquanto lugar capaz de servir um modo de vida
eremítico e erudita. Para isso, e por serem as exigências de um deserto, o
lugar escolhido tinha de se manifestar como um lugar desabitado, “(...) onde
os monges de uma ordem religiosa podiam viver uma vida próxima daquela
que se julgava ter sido a dos Padres do Deserto, os anacoretas dos primeiros
tempos do cristianismo. Os Desertos eram em geral lugares isolados e
agrestes onde se construía um complexo de ermidas que eram como que uma
representação das grutas dos anacoretas... ou onde se aproveitavam grutas
realmente existentes.” 76
O Bussaco, além de usufruir de uma localização que propicia uma distância
cómoda do reboliço urbano, exibe qualidades morfológicas tais como o relevo
moderado e a constância de uma densa camada vegetal, perfurada apenas
pelo assíduo e espesso nevoeiro, que destacam este lugar no panorama
nacional. “A ideia de montanha era para os Carmelitas um poderoso íman
simbólico. De acordo com o paradigma moisaico do Monte Sinai, a montanha
era o lugar da comunicação privilegiada com Deus. Mas era também o Alto, no
sentido próprio e figurado do termo. Deste modo, opunha-se ao Baixo, o lugar
dos homens.” 77
A mata desenvolve-se entre as cotas 250 e 560m no extremo Noroeste da
Serra do Buçaco, delimitando quatrocentos hectares por um muro, em média,
com três metros de altura.
Com a clara pretensão de sacralizar aquele ermo, os Carmelitas Descalços
manifestaram a sua presença no domínio natural, através da plantação
de novas espécies arbóreas, e no domínio construtivo, pela conceção de
elementos habitáveis dispersos na mata. A atuação sobre os dois domínios
não se revela segregada, foi concebida numa procura harmónica entre ambos.

75 SARAMAGO, José, Viagem a Portugal, Porto Editora, S.A., 2016, p.188
76
GOMES, Paulo Varela, Buçaco, o Deserto dos Carmelitas Descalços, XM, Escadas do QuebraCostas, Novembro, 2005. p.10
77
GOMES, Paulo Varela, Buçaco, o Deserto dos Carmelitas Descalços, XM, Escadas do QuebraCostas, Novembro, 2005, p.57

113

57 Emaranhado de ramos

“<...Árvores, árvores gigantescas. Um oceano de árvores e sombras. Frondes
sobre frondes que rumorejam como as vagas do mar ouvidas na distância. Um
sopro sagrado move as grandes copas, varre e unifica a selva. E no silêncio
do ser, para lá das formas e da vida, ouve-se o apelo aliciante do além.>” 78
Do primeiro domínio, extrai-se a inegável pretensão de “proteger o mais
importante ornamento da sua mata, as árvores, ou seja, a própria natureza
composta e usada enquanto linguagem e símbolo da antiguidade sagrada da
ordem do Carmelo Descalço.” 79
Face a uma mata pouco variada e de baixo porte, constituída essencialmente
por árvores como o medronheiro, o loureiro, o aderno e o azevinho, os
Carmelitas Descalços plantaram anualmente novas árvores silvestres, em
busca da criação de um paraíso terreal. Estendendo-se por quase toda
a mata, a inserção de cedros e outras árvores exóticas intensificaram a
exuberância deste ermo até então indomado.

78
CORTESÃO, Jaime, Portugal a Terra e o Homem in LEITÃO, Noémia Barreto, LOPES, José
Machado, Luso no tempo e na história : 1937-1987, Luso : Junta de Turismo de Luso-Bussaco, 1987, p.63
79
GOMES, Paulo Varela, Buçaco, o Deserto dos Carmelitas Descalços, XM, Escadas do QuebraCostas, Novembro, 2005. p.60

114

58 Passo do Sepulcro
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O permanente contacto com a Natureza estabelecia uma importante condição
para a fixação da ordem em determinado território, manifestando uma área
construtiva significativamente inferior à área plantada, elogiando o percurso
pela mata. Com efeito, a ordem concebeu um convento onde se concentravam
as principais funções monásticas e um conjunto de ermidas de habitação
dispersas pela mata que funcionavam como lugares de retiro. Além destas
últimas, foi implantado um outro conjunto de ermidas destinado à devoção,
acrescentando um Sacromonte com evidentes referências à cidade de
Jerusalém. Este último, com o intuito de reproduzir a cidade santa, onde se
representavam os passos da prisão e da paixão de cristo, foi concebido de
modo a experienciar os momentos finais da vida do Salvador.
Posto isto, o Bussaco invoca a vila dolorosa de Jerusalém, reproduzindo
o percurso desde a condenação à morte de Jesus até ao seu sepulcro,
apoiando-se nas distâncias da cidade santa.
De um ponto de vista técnico as construções não assumem exuberância
nem sumptuosidade, revelando uma honestidade e uma preocupação no
diálogo com a Natureza. Pela quantidade sistemática de uso, o embrechado
e a cortiça evidenciam a ausência de luxo destas construções, ao mesmo
tempo que as aproximavam da esfera do natural, pela aspereza e textura que
incutiam ao corpo construído.
Alvo de intervenções cirúrgicas, as ermidas expõem um estado de
conservação razoável, tendo em conta as centenas de anos que carregam
consigo. Contudo, nem todas as construções concretizadas pelos carmelitas
chegam aos dias de hoje com as características que foram concebidas. O
convento foi parcialmente demolido a fim da construção de um sumptuoso
palácio neomanuelino, com a autoria do arquiteto italiano Luigi Manini, no final
do século XIX. Hoje mantém as funções hoteleiras e, numa estreita relação
com a restante mata, compõe uma estrutura que pretende conservar um
passado eremítico e isolado. A par com os trilhos que se solvem pela mata, o
Bussaco foi assim salvo como monumento.
Os trilhos são o resultado em síntese de uma prévia dissecação da mata
em diferentes grupos – água, floresta, via-sacra e militares -, estipulando
percursos que agreguem elementos que, por proximidades evidentes, se
correlacionam. Com efeito, as principais fontes e lagos (trilho água) são
conectadas, assim como os marcos da Batalha do Bussaco (trilho militar)
ou os passos da prisão e da paixão (via-sacra). O “entre” estes elementos
dispersos e que pontuam cada trilho, é preenchido por uma pesada
atmosfera, preenchida por troncos e ramagens, uma enorme densidade
vegetal frequentemente caracterizada pela sua singularidade associada ao
seu exotismo. Todavia, no quarto e último trilho que falta enunciar e que faz
jus a este elogio ao percurso e ao reino vegetal – trilho da floresta relíquia - ,
destaca-se um trecho que expõe, crua e praticamente indomada, a floresta
primitiva.
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Trilho da Floresta Relíquia
Trilho da Via-Sacra
Trilho militar
Trilho natureza
59 Planta ilustrativa dos quatro trilhos
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60 Floresta Primitiva
Mata Nacional do Bussaco

Floresta primitiva
A Sudoeste da mata, ao longo da linha de cumeada principal e confinante ao
muro, permanece, sustentada no entrelaçar de ramos, a floresta primitiva.
Embebida entre o Passo de Caifás e a Cruz Alta, a floresta está inserida numa
zona declivosa e rochosa amplamente preenchida por adernos, formando um
bosque de copado denso.
Partindo do Palace Hotel, atravessa-se a maior via de ligação que o liga
às Portas de Coimbra. Este eixo de ligação, além da remota relevância,
é pontuado por uma série de construções que reportam um espaço de
intensa religiosidade. Chegando às Portas de Coimbra, é momento de
subir. Atravessa-se o Passo de Herodes à direita até ao surgimento de uma
bifurcação. A escolha. À esquerda, uma extensão do percurso, estável e
regular. À direita, uns degraus em pedra que declaram o sentido ascendente,
em direção ao topo da montanha.
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Entregando-se à sinuosidade do percurso ascendente, o momento
seguinte
de novo sinalizado por uma interrupção, motivada por uma ligação ao percurso
anterior e, praticamente em simultâneo, o surgimento de uma segunda
ramificação que termina na Capela de Santo Antão.
Em pleno deslumbre, o ser mergulha na mata. Desaparecem as manifestações
de ocupação humana, como se o tempo tivesse recuado ao momento de
chegada dos carmelitas descalços à mata. O ser é engolido pela imensidão
vegetal que ultrapassa a linha vertical invisível que geralmente demarca um
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61 Planta topográfica de uma extração da Mata Nacional do
Bussaco com identificação do lugar escolhido
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62 Floresta Primitiva
Esc. 1:2000
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63 Floresta Primitiva
Mata Nacional do Bussaco

caminho. Este, faz-se de pedras avulsas, justapostas desordenadamente.
Perdem-se os sons de algum frenesim que corre nos jardins do Palace Hotel
e mergulha no profundo silêncio da mata, conturbado exclusivamente pelos
pesados passos sobre folhas mortas e pela respiração, progressivamente
mais ofegante.
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64 Maquete de extrato da Mata Nacional do Bussaco
Esc. 1:2000
50x50 cm
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65 Maquete de extrato da Mata Nacional do Bussaco
Esc. 1:2000
50x50 cm
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66 “Peniche. Espetáculo de frémito e de sonho...”

Orla de Peniche
Embebida no opulente Oceano Atlântico, uma antiga ilha fixou-se ao
continente por um istmo de areia baixo e estreito, formando assim a Península
de Peniche. As marcas do permanente confronto entre o corpo terrestre e o
oceano são inegáveis e estão transcritas na imponência dos rochedos que
emolduram quase na totalidade a península, tomando a forma de altas arribas,
cabos e farilhões.
“Não passa duma grande rocha desligada da costa e fundeada a trezentos
metros— mas esta rocha é uma ossada, e talvez o último vestígio da Atlântida,
saindo do mar azul a escorrer azul e presa à terra por um fio de areia que nas
marés mais vivas chega a desaparecer. (...) Vive-se extasiado e embebido em
azul, no meio do mar azul, no meio do mar verde, no meio do mar dramático.
Voga-se em toda a luz do céu e em toda a cor do mar. Dum lado, o areal
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em circo e aquele grande morra estendido pelo mar dentro; do outro, até
onde a vista alcança, todos os tons da costa, desde as labaredas das terras
sulfurosas e as chapadas negras dos rochedos, com riscos de vermelho, até
ao biombo que vai passando e desmaiando, primeiro roxo com aldeias ao sol
e fundos verdes de pinheiros, depois transparentes até atingir o indistinto e
o diáfano numa última palpitação de claridade nublosa. E tudo isto muda de
cor e se transforma segundo as horas que passam. Há momentos em que é
doirado, de manhã ou à hora do poente. Há outros em que me sinto abismado
em azul e atascado em azul. O movimento das ondas esmorece e acalma.
À volta só luz e cor. A costa some-se. Uma apoteose de ouro e verde lá no
fundo. Do horizonte à praia corre e cintila a esplêndida estrada do sol. E agora
– reparem! Reparem! – o mar é verde e o céu perdeu a cor...” 80
A citação acima transcrita, ainda que dirigida a um momento geográfico
específico - o Baleal - espelha com espessa verossimilhança a atmosfera
vivida no atravessamento da orla de Peniche. Produzir este movimento é
sinónimo de um permanente vislumbre pela omnipresença de um oceano que,
incessantemente, talha as rochas que compõem o limite desta península,
inertes no seu peso e corpulência. É o fim de linha, o limite de confronto entre
duas massas que motiva um permanente e renovado diálogo. É recair sobre
uma mescla de sentimentos antagónicos, onde habita o medo e o vislumbre, o
perigo e o estado incólume. Um limite vertiginoso, onde tudo se conflui.
“A ação das águas é incessante nestas velhas pedras carcomidas, onde
meia dúzia de pescadores se agarram como lapas. A ressaca infiltra-se nos
buracos, gasta-as e desgasta-as, até as reduzir a cárie, a penedos com baba,
a ossadas pulverulentas, à petrificação da própria vaga quase a desabar.
Há-as cor de giz cortadas em fatias, dispostas umas sobre as outras, há-as
amarelas como caveiras e formando praiazinhas enconchadas, de areia muito
fina, onde até o mar se esquece e espraia adormecido.” 81
E, é sobre esta confluência de forças, de velocidades e de inconstâncias que o
ser se detém, absorto de toda a carga urbana que lhe subjaz.
Decorrente da constante oscilação do nível do mar, o litoral português expõe
habituais marcas de uma fisionomia alterada. A Península de Peniche, a
título de exemplo de um desses casos, reflete nos seus limites um passado
segregado do litoral e que, pela formação natural de um cordão que a liga ao
continente, modificou gradualmente a sua morfologia.
Retrocedendo ao século XII, Peniche ainda se apresentava como uma ilha
primitiva, temporariamente ocupada por pescadores que construíram algumas
cabanas e abrigos para o pescado. Por sua vez, Atouguia da Baleia, que nesta
altura se situava no limite litoral, estabelecia-se como um importante porto
de pesca do centro do país. Todavia, nos séculos seguintes, “(...) por efeito

80
BRANDÃO, Raúl, PIRES, José Cardoso, Os Pescadores, Lisboa: Editorial Comunicação, 1986,
p.111-112
81
BRANDÃO, Raúl, PIRES, José Cardoso, Os Pescadores, Lisboa: Editorial Comunicação, 1986,
p.112
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da considerável obra de sedimentação marinha e também pelo factor eólico,
o cordão dunário se começou a fortificar (...)” 82, afetando inexoravelmente o
porto de pesca de Atouguia da Baleia.
O progressivo assoreamento começou a tornar-se evidente no século XV,
obstruindo o acesso ao porto de pesca, avançando em direção à ilha de
Peniche, insistindo em torna-la numa península, ancorando-a ao continente.
Com efeito, o acesso à ilha apresentava-se cada vez mais facilitado,
permitindo o crescimento demográfico e a colocação de Peniche no mapa,
como um dos mais importantes pontos estratégicos de defesa do país.
Só no século XX a península se consolidou com firmeza, impedindo a
constante segregação de Peniche do continente nas habituais subidas das
marés.
A transmutação de ilha a península expôs a possibilidade de apropriação de
um terreno privilegiado na costa ocidental do país, pela posição estratégica
que ocupava. Assim, com o intuito de defender a população, foi concebido em
vários pontos da orla de Peniche um sistema defensivo, tornando a região de
Peniche numa das mais importantes praças militares do país.
A arquitetura militar assim implantada na península localizava-se ao longo
da sua orla costeira e estendendo-se para fora dos seus limites, introduzindo
as Berlengas num sistema complexo de relações destinadas à defesa da
população e que pontuou, em pontos estratégicos os limites da península.
Posteriormente dá-se a expansão da vila para além dos limites amuralhados
e que gera um consolidado núcleo de construções a nascente da península.
A apropriação da restante plataforma revela-se dispersa e com uma área
de construção significativamente inferior, reduzindo gradualmente com a
aproximação ao limite poente.
Propensa à erosão, instigada pelo confronto entre o movimento da água e

82

CALADO, Mariano, Peniche na história e na lenda, Peniche: 4a ed., Ed. de Autor, 1991, p.48
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68 Formação da Península de Peniche
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69 Esquema ilustrativo do sistema defensivo de Peniche
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70 Forte de Nossa Senhora da Luz em ruína

a inércia dos rochedos, a orla da península mantém-se maioritariamente
desabitada. Resulta assim uma linha de território praticamente intocado pelo
homem e, por sua vez, produto de um talhar permanente de um limite pela
própria Natureza, gerando lugares singulares que pontuam a presente viagem.
Descobrem-se, assim, pequenos acidentes naturais, como pequenas
penínsulas e promontórios, cabos que imprimem em si “(...) escarpas
elevadas, talhadas verticalmente” 83 e algumas grutas e lugares quase
secretos que relembram a presença humana num passado remoto.
Um dos fenómenos geológicos que coloca em evidência a singularidade de
lugares ao longo da orla de Peniche é uma pequena península - Papôa - que
se localiza a Noroeste de Peniche e que, por traduzir as qualidades que se
procuravam deste contexto, acompanhará o restante exercício.

83

CALADO, Mariano, Peniche na história e na lenda, Peniche: 4a ed., Ed. de Autor, 1991, p.44
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71 Península da Papôa
Orla de Peniche

Península da Papôa
Já quase segregado da orla de Peniche, emerge um grande rochedo ancorado
à cidade de Peniche por um istmo que é uma brecha vulcânica. Resulta
assim uma península no interior de outra península, um ermo atlântico que se
assemelha a um pequeno promontório, enfrentando com destreza e robustez
o opulente oceano.
A chegada assim o exprime. Um cordão rochoso, já desmembrado pela ação
erosiva provocada pelas marés, e um corpo longitudinal que se direciona para
o horizonte, onde o céu e o mar tantas vezes se fundem. O panorama de terra
e água reflete ao fundo “três nuvens pousadas sobre o mar” 84, as Berlengas.
Que se retome o caminho. O atravessamento do istmo é apoiado por trechos
de um percurso construído pelo homem, entre escadas e pontes, facilitando
o acesso à Península da Papôa. O ruído da cidade é progressivamente
substituído pelas ondas que “(...) avançam e despedaçam-se de encontro às
pedras, que vomitam espuma e ficam a babar-se pelos buracos puídos. E
outra – lá vem outra – incessantemente para o assalto!” 85
Chegado então a este ermo atlântico, embebido num mar que o cerca e

84 BRANDÃO, Raúl, PIRES, José Cardoso, Os Pescadores, Lisboa: Editorial Comunicação, 1986, p.111
85 BRANDÃO, Raúl, PIRES, José Cardoso, Os Pescadores, Lisboa: Editorial Comunicação, 1986, p.113
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72 Planta topográfica da Península de Peniche com identificação
do lugar escolhido
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talha, persistentemente, as paredes do chão que o ser pisa. Seguindo agora
na direção proeminente da península até ao seu término, o fim de linha, o
caminho é muitas vezes feito perto do abismo, perto da rebentação das ondas,
onde sensações se misturam e o ser se entrega à dança improvisada entre
N
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o oceano e o rochedo. Esta, pontuada por uma nova personagem, a Pedra
dos Corvos, que se ergue a norte da península e revela um microcosmos,
persistindo à ação recorrente dos ventos e à força das marés.
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73 Península da Papôa
Esc. 1:2000

12.69

2.74
2.35

2

74 Península da Papôa
Orla de Peniche

Inserida no sistema defensivo de Peniche, a península da Papôa serviu de
palco a um conjunto de baterias que se dispuseram ao longo da fachada
oeste da mesma. Decorrente do processo erosivo que desola a falésia, restam
apenas vestígios de três plataformas de tiro e umas ruínas em forma de cruz a
centro da península.
Aproxima-se o limite, o ponto mais próximo do infinito horizonte e, em
simultâneo, o mais longínquo do murmúrio citadino. Eleva-se um valor cénico
de relevo, onde corpo e pensamento são forçados a estagnar e a ouvir, com
atenção, o diálogo, por vezes enfurecido, do abismo.
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75 Maquete de extrato da Orla de Peniche
Esc. 1:2000
50x50 cm
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76 Maquete de extrato da Orla de Peniche
Esc. 1:2000
50x50 cm
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A singularidade de uma postura

O presente exercício sucede a análise da matéria pré-existente, a Natureza,
propondo uma aproximação ao confronto entre este domínio e a Abstração,
matéria esta concentrada no intelecto do ser. Ambiciona-se que desta colisão,
resultem ferramentas que permitam a posterior formulação de um diálogo
ponderado, complementar e pertinente.
Enquanto autor, o ser é o agente mediador entre o plano concreto em que
atua e o corpo que concebe. Assume-se que a Natureza precede a obra e, por
isso, cabe ao autor a decisão de um diálogo que se preze pela similaridade ou
oposição entre as duas partes.
Naturalmente, uma postura que se aproxime ou divirja da Natureza, terá
consequências na sua estrutura, podendo mesmo ser responsável pela
destruição da mesma. O peso e a frequência de uma ação negligente
compõem assim um plano movediço onde o autor opera e toma decisões,
racionais e irracionais.
“Só as pessoas por demais ingénuas é que podem acreditar que a natureza
humana poderia ser transformada numa natureza puramente lógica; mas se
houvesse graus de aproximação a essa meta, então que é que não havia
de perder-se por esse caminho! Até o homem mais racional carece, de vez
em quando, outra vez da Natureza, isto é, da sua original posição ilógica
relativamente a todas as coisas.” 86
O exercício expõe assim a procura por um caminho, uma direção, uma
postura. Apresenta-se como uma ponte para a conceção de uma instalação
para cada um dos contextos e, por isso, não pretende ser um projeto per se
mas uma mescla entre um exercício analítico e um processo de construção de
uma ideia e de uma postura. Desta dualidade, resulta uma estrutura analítica
e cognitiva, responsável pela construção do exercício, procurando a não
supressão do espaço necessário à intuição, competência capaz de alimentar o
exercício e de introduzir, simultaneamente, diversidade e imprevisibilidade em
alguns resultados.
Com efeito, é proposto um exercício absorto de pressupostos iniciais,
beneficiando da estrutura analítica criada para questionar a singularidade de
uma postura, repetindo-a insistentemente nos três contextos e, através do
registo fotográfico fomentar comparações. O processo de procura é revelado
com transparência, evidenciando todas as (in)certezas que o acompanharam.
Posto isto, o desenvolvimento é trilhado em constantes experimentações,
utilizando os três contextos como laboratórios, a fim de explorar diferentes
tipos de confrontos. A aceitação ou negação de um corpo em cada contexto
desencadeou um processo de sucessivas adições e subtrações dentro das
variáveis de um corpo.

86
NIETZSCHE, Friedrich, Humano, Demasiado Humano (Paulo Osório de Castro, Trad.). Relógio
D’Água, Lisboa, 1997, p.52
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Ao invés das maquetes que acompanharam a análise feita no capítulo
anterior, onde o estudo topográfico exigia uma transversalidade cromática aos
três contextos, para este exercício a componente realista revela-se categórica
e, por isso, a criação de cenários que transmitissem a realidade física de cada
contexto expõe a opção tomada.
Para o restante procedimento do exercício, propõe-se, numa primeira
instância, a cristalização de uma forma que se mantenha constante no
decorrer do exercício, e que a ela possam ser incutidas manipulações das
suas propriedades físicas – escala, derivações formais e matéria. A constância
formal permite a criação de uma unidade, um denominador comum transversal
a todo o exercício, que possibilite a posterior comparação entre hipotéticos
diálogos similares ou opostos.
A verificação é feita da Natureza para o corpo e não o contrário. Deste modo,
as componentes interiores do corpo – programa e espaço – não participam
na elaboração do presente estudo. Este exercício revela-se transparente
na procura, resultando sucessivos avanços e recuos, (in)decisões e (des)
encontros. Demonstra a ténue linha que acompanha o abismo de um princípio,
figurando a vertigem, a humildade da incerteza.
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77 Maquete de extrato da Salina Dezoito dos Camaronetes,
Floresta Primitiva e Península da Papôa
Esc. 1:100
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78 Cubo em betão
5x5x5 cm
Esc. 1:100

Forma
Segundo a leitura que nos propõe Peter Eisenman na sua dissertação
“The formal basis of modern architecture”, a forma de um corpo pode ser
dividida em dois tipos: genérica e específica. “The term generic form is here
understood to mean form thought of in a platonic sense, as a definable entity
with its own inherent laws. The term specific form, on the other hand, can
be thought of as the actual physical configuration realized in response to a
specific intent and function.” 87
Em virtude da exclusão do conteúdo programático para o desenvolvimento
deste exercício, a procura por uma forma específica tornar-se-ia incoerente,
espreitando constantemente o perigo de conceções formalistas, sem
argumentos que as suportassem. Com efeito, a forma genérica toma a
relevância e a coerência propícia à formulação do exercício, corporizada
em sólidos platónicos que revelam uma forma transcendente, regida pelas
próprias leis.

87 EISENMAN, Peter, The formal basis of modern architecture, Lars Muller Publishers, Baden, 2006,
p.34-35
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79 Estudos de escala em betão
2,5x2,5x2,5m, 5x5x5m e 7,5x7,5x7,5m
Esc. 1:100

O fator comparativo exerce um peso significativo no exercício, quer entre
os diferentes contextos, quer dentro do mesmo contexto. Revela-se assim
imperativa a fixação de uma das propriedades de um corpo ao longo do
exercício, ambicionando atingir a unidade pretendida.
Optando pela corporificação de uma forma genérica, encontrou-se uma
oportunidade na fixação da forma, uma vez que a procura por uma forma
específica exigia obrigatoriamente uma negociação com o programa e espaço
interior.
“The cube as a centroidal form evolves equally in a vertical and a horizontal
direction from a defined centrum. (…) Of second importance is the equally
of vertical and horizontal axes, the equally of all surfaces, the diagonal axes,
and the location of all the corners. But the essential point to note here is that
these properties of the cube, as of any generic form, stand above any aesthetic
preference. They are, quite simply, inherent characteristics which can only be
considered in an objective sense; they establish the absolute nature of generic
form, and by definition its transcendency over specific form.” 88
Dentro dos sólidos platónicos, optou-se pelo cubo pela manifestação
técnica no rigor da criação de vértices e ângulos retos, contribuindo para o
reconhecimento de uma obra concebida pelo homem e, em simultâneo, capaz
de se submeter a constantes alterações dentro das suas propriedades que
propiciem aproximações e divergências ao contexto em que se insere.
Escala
As dimensões adotadas tiveram como base as dimensões do corpo do
homem. Foi explorado um cubo de 2,5x2,5x2,5m, 5x5x5m e 7,5x7,5x7,5m.

88 EISENMAN, Peter, The formal basis of modern architecture, Lars Muller Publishers, Baden, 2006,
p.35
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80 Estudos de derivação formal em betão
2,5x2,5x10m e 2,5x5x10m
Esc. 1:100

Derivações
Apresenta-se o retângulo como uma derivação de um quadrado. Foram deste
modo exploradas derivações que acentuassem uma direção, vertical ou
horizontal materializadas num prisma quadrangular de 2,5x2,5x10m e num
prisma retangular de 2,5x5x10m.
Matéria
A fim de atingir uma maior abrangência no estudo, foram explorados vários
tipos de materiais, com tratamentos, texturas e cores diferentes. A escolha
dos materiais surgiu de um processo de adição e subtração de opções em
simultâneo. Surgiam novos materiais em detrimento de outros.
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81 Estudos de matéria

143

82 Registo fotográfico
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Estabelecida a matriz analítica que rege o presente exercício, apresenta-se
em seguida um conjunto de hipotéticos diálogos representados em maquetes
e perpetuados num registo fotográfico disciplinado e objetivo, ao longo de um
dia.
O registo distancia-se de 3 em 3 horas, iniciado as 06h30 da manhã e
finalizado às 21h30. Há medida que o processo ganhou densidade, as
imagens foram impressas e organizadas em grupos, segundo o corpo
inserido, assim como a derivação horária do dia.
Não se pretende que as soluções apresentadas se mostrem como concluídas,
mas que evidenciem um processo de procura por um entendimento pela
construção de um corpo na Natureza.
Não se trata de um processo fechado ou finito, mas da exposição de um
processo de construção de uma postura perante cada contexto. Resultam
processos experimentais que contrariam o aprisionamento de ideias no
pensamento, manifestando uma transparência processual contínua.
Após a exposição do registo efetuado, propõe-se uma momentânea paragem
deste processo, apresentando um conjunto de ideias e imagens que
sintetizem as elações extraídas.
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cubo
5x5x5cm
areia

prisma quadrangular
2.5x2.5x10cm
mármore branco carrara
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cubo
5x5x5cm
betão

cubo
5x5x5cm
cêra
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cubo
5x5x5cm
granito amarelo figueira amaciado

cubo
5x5x5cm
areia
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cubo
5x5x5cm
madeira

prisma quadrangular
2.5x2.5x10cm
granito rosa porrinho
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cubo
5x5x5cm
cortiça

cubo
5x5x5cm
mármore branco carrara
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cubo
5x5x5cm
esponja

cubo
5x5x5cm
bambú
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cubo
5x5x5cm
alumínio

cubo
5x5x5cm
cimento pigmentado c/óxido
de ferro 1
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cubo
5x5x5cm
cimento pigmentado c/óxido
de ferro 2

cubo
5x5x5cm
cimento pigmentado c/óxido
de ferro 3
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cubo
5x5x5cm
acrílico

cubo
5x5x5cm
terra
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cubo
5x5x5cm
madeira queimada

cubo
5x5x5cm
cimento depositado em intervalos
de 15 min.
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cubo
5x5x5cm
madeira

cubo
5x5x5cm
tijolo
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cubo
5x5x5cm
calcário dolomítico (Peniche)

cubo
5x5x5cm
têxtil
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cubo
5x5x5cm
granito rosa porrinho

cubo
5x5x5cm
granito pedras salgadas polido
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cubo
5x5x5cm
açúcar

cubo
5x5x5cm
silicone projetado
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cubo
5x5x5cm
ferro

cubo
5x5x5cm
terracota
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cubo
5x5x5cm
granito preto impala amaciado

cubo
5x5x5cm
papel refletor
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cubo
5x5x5cm
alumínio

cubo
5x5x5cm
pasta projetada
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prisma quadrangular
2.5x2.5x10cm
granito amarelo figueira amaciado

cubo
5x5x5cm
alumínio
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prisma retangular
2.5x5x10cm
betão

cubo
2.5x2.5x2.5cm
betão
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cubo
7.5x7.5x7.5cm
betão

prisma quadrangular
2.5x2.5x10cm
mármore pele tigre
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prisma quadrangular
2.5x2.5x10cm
betão

cubo
5x5x5cm
folhas de papel

166

prisma retangular
2.5x5x10cm
aço corten

cubo
5x5x5cm
mármore pele de tigre
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prisma quadrangular
2.5x2.5x10cm
granito pedras salgadas polido

cubo
5x5x5cm
terracota

168

prisma quadrangular
2.5x2.5x10cm
granito petro impala amaciado

169

O domínio da Abstração manifesta-se indispensável para a conceção de um
corpo e, em consequência, para a formulação de um diálogo com a Natureza.
Decorrente de uma capacidade cognitiva que lhe é intrínseca, o ser revela-se
como uma entidade capaz de gerar o seu habitat de um modo consciente e, a
fim de o aprimorar e sofisticar, interpreta-o por meio de um sentido critico.
Revendo-se na impossibilidade de uma completa compreensão do domínio
da Natureza, o ser capta e retém informações e imagens do plano concreto
através de um processo de simplificação que automaticamente transporta o
próprio pensamento para uma realidade paralela, íntima ao ser humano.
Deste modo, assume-se que, na tomada de uma posição consciente
perante uma atuação sobre a Natureza, o ser corporifica o seu pensamento,
transladando-o assim para o universo real, físico. Desta transmutação do
pensamento para um corpo ou objeto, o domínio da Abstração é revelado,
determinando que qualquer manifestação física com o intuito da criação de um
espaço para habitar e que resulte da união de uma esfera imaterial (sustida
pelo pensamento) com a esfera natural (plano para a conceção material e os
recursos), reflete uma conceção humana.
O processo exposto no exercício já apresentado, transparece uma procura
por pontos de interseção entre a Natureza e a construção humana. Através
da exploração dos diálogos concebidos pelas alterações das propriedades
exteriores de um corpo - escala, derivações, matéria, cor, textura,
estereotomia e tectónica – vários caminhos foram esboçados. A perda
de resistência oferecida por alguns deles, permitiu a constante exclusão e
consequente surgimento de novos, e menos evidentes caminhos.
Salvaguarda-se que as imagens destacadas no fim da exposição deste
exercício sintetizam caminhos resultantes de uma aproximação feita aos
três contextos em consonância com uma aproximação ao confronto dos dois
domínios em estudo na presente dissertação.
Resgatando uma inquietação partilhada com o arquiteto suíço Peter Zumthor,
“Onde encontro a realidade à qual devo dirigir a minha imaginação, quando
tento projectar um edifício para um determinado lugar e para um determinado
objetivo?” 89. Em contextos despidos da construção humana, quão abstrata
ou referencial se deve manifestar uma intervenção? Passará a pertinência,
exclusivamente, pela submissão do domínio abstrato à inconstância e
organicidade da Natureza? Um gesto assumidamente abstrato não poderá ser
tão ou mais pertinente que a submissão de um corpo à Natureza?
Numa primeira instância, a consideração de todos os caminhos como válidos
abriu uma desmesurada panóplia de decisões que, ao longo do processo
foram filtradas, adicionadas e excluídas. A adoção de códigos abstratos
transversais ao corpo concebido, permitiram questionar a sua pertinência e até
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83 Prisma quadrangular em mármore de pele tigre 2.5x2.5x10cm
Salina Dezoito dos Camaronetes - Ria de Aveiro
Esc. 1:100

que ponto a singularidade de cada contexto era posta em causa. Com efeito,
considera-se que os dois últimos contextos – Floresta Primitiva e a Península
da Papôa -, negam a presença de um corpo que divirja das suas qualidades
físicas e peso simbólico que retêm. Por sua vez, seguindo os mesmos
critérios, acredita-se que uma intervenção na Ria de Aveiro demonstre maior
recetividade à inclusão de códigos abstratos, que a aproximem da matriz
geométrica que a envolve. Aos dois últimos cenários anseia-se o silêncio
constante, ao que, ao primeiro se defende que a criação de ruído gerado pela
declaração da sua presença apresenta um caminho oportuno e ajustado.
As entranhas da ria de Aveiro revelam a presença do homem na Natureza.
A reorganização dos elementos naturais expõem a racionalidade humana,
atribuindo uma unidade de medida àquela planície coberta pela geometria de
uma retícula.
A pertinência de uma intervenção sobre este lugar, recai na inserção
ponderada de um elemento sobre uma estrutura parcelar que discorre por
quase toda a superfície.
A formulação do exercício exposto forneceu resultados que evidenciam que
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84 Cubo em alumínio 5x5x5 cm
Floresta Relíquia - Mata Nacional do Busaco
Esc. 1:100

através da inserção de um corpo que manifeste uma presença impositiva,
o diálogo revela-se mais pertinente e adequado ao invés de um silêncio e
neutralidade do mesmo. A escala e a relação com a retícula que preenche
o solo tornam-se mais evidentes e funcionam em uníssono. Gera-se uma
pertença partilhada.
Por oposição, considera-se que o mesmo caminho perverteria a Floresta
Primitiva na Mata do Bussaco. Além da densa atmosfera que envolve todo o
percurso, o ruído causado por todo o emaranhado de ramos e troncos anseia
o silêncio de uma qualquer intervenção.
Com efeito, os resultados revelaram que uma afirmação à desordem visual
feita através de aproximações miméticas, tornavam o corpo como que um
espelho do que o envolve, multiplicando assim o bulício do lugar. Questionase então, como conceber um corpo que não multiplique o ruído causado e se
manifeste silencioso?
O caminho é esboçado. Da negociação entre o aparente caos da Natureza
e a sensatez declarada no corpo concebido, procura-se uma relação de
complementariedade entre os dois domínios. É induzida uma pequena
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85 Península da Papôa - Orla de Peniche
Esc. 1:100

vibração, numa mescla entre a fusão e a imposição, incapaz de aluir a
atmosfera que singulariza tal contexto.
Invocam-se por último, as elações extraídas do exercício para o corpo
peninsular da Papôa. O corpulento avanço desta massa terrestre em direção
ao oceano, conforma uma plataforma facilmente confundível com um pequeno
promontório, compondo um movimento que incita uma direção a percorrer. O
ser, depara-se assim sobre plataforma desimpedida, tentadora de uma viagem
até ao limite em confronto.
Os resultados do exercício evidenciam que qualquer corpo inserido
comprometeria esta propriedade que particulariza este lugar, desviando o foco
de um horizonte infindável e destruindo a força e essência do contacto com
o mesmo. Depreende-se assim que, a pertinência de uma intervenção sobre
este lugar deverá explorar uma solução que elimine a presença de um corpo,
salvaguardando assim a plenitude desta plataforma.
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Três instalações
Instalação 1
Instalação 2
Instalação 3

A panóplia de resultados demonstrados no capítulo anterior, em consonância
com a matéria extraída na análise de cada contexto, facultou para cada um
destes, a síntese de uma intenção com um objetivo comum, a génese de um
diálogo pertinente.
A transposição de uma intenção para uma proposta é ensaiada no presente
capítulo com a conceção de uma instalação para cada um dos contextos.
Na expectativa de criar uma linha comum às três intervenções, cada proposta
deverá refletir a procura por um reestabelecimento do contacto do ser com
a Natureza, incentivando a novos modos de leitura da própria e instigando o
público, submetendo-o a diferentes sensações, a contemplar a Natureza.
Com efeito, propõe-se um conjunto de instalações que estabeleça um vínculo
entre as intenções resgatadas do capítulo anterior com o espetador através de
uma participação ativa do último diante o contexto e a intervenção.
O ato contemplativo invoca o silêncio da reflexão. Funde um prolongamento
do ser para o exterior, a Natureza, e do exterior para o âmago do próprio, a
submissão do pensar e do sentir ao estar no mundo.
Contemplar pressupõe assim um ponto de paragem, de introspeção. Neste
sentido, cada instalação deverá, através de prévia interpretação, manifestar
uma reação ao contexto, marcando assim um acontecimento na Natureza.
Anseia-se um conjunto de intervenções ponderadas, sensíveis ao encontro
dos dois domínios e capazes de exacerbar as mútuas qualidades, na
expectativa de consolidar um diálogo pertinente.
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86 Imagem ilustrativa da proposta

Instalação 1
Das margens que envolvem a Ria de Aveiro, reconhece-se a enigmática
presença de um corpo que contradiz a geografia aberta e plana deste território.
De barco se abandona terra e se inicia uma viagem por entre esteiros, canais,
praias de junco e ilhotas, na expectativa de desmistificar tal interrupção ao
perfil horizontal da ria.
A presença deste corpo referencia a embarcação, auxiliando a viagem por
um território pérfido, decorrente do progressivo abandono e esquecimento.
Acedendo ao esteiro dos frades, identifica-se uma pequena ramificação, a
segunda a noroeste, que permite a aproximação a este corpo que permanece
em anonimato. No percorrer desta ramificação, o corpo surge no seu
enfiamento, excluindo eventuais dúvidas ao trajeto.
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88 Axonometria ilustrativa da proposta

Procede-se à ancoragem da embarcação a uma estrutura de madeira
existente e, de seguida, acede-se a uma plataforma estável, o malhadal, onde
se reconhece um palheiro e um conjunto de alfaias. Poucos passos nesta
direção e o mistério em torno do corpo é desvendado.
Uma estrutura parcelar que discorre por umas centenas de metros declara
uma salina, amparada por um muro perimetral que a protege da corrente dos
canais circundantes. Aqui, neste pequeno oásis, a água praticamente não se
move e o silêncio preenche a atmosfera deste lugar.
O objeto, perturbante até então, ganha aqui uma nova dimensão,
apresentando-se complementar desta retícula. De base quadrangular (3x3m),
ergue-se a uma altura de 15 metros, dimensão corresponde ao comprimento
de um meio, unidade de medida da salina.
A implantação evidencia um movimento rotativo motivador da colisão de um
dos vértices com a linha central da estrutura da salina. O corpo, envolto nas
estrias de um mármore pele de tigre, não se revela na totalidade. Assume-se
pelo seu caráter monolítico e abstrato, porém, no vértice oposto, uma entrada
é talhada e umas escadas conduzem até ao topo da peça onde a dimensão do
ser, humildemente diminui diante da imensidão deste território.
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94 Imagem ilustrativa da proposta

Instalação 2
Partindo das Portas de Coimbra, o percurso pelo trilho da Floresta Primitiva da
Mata do Bussaco é maioritariamente ascendente. Entre pedras avulsas que,
de um modo quase arbitrário esboçam um trajeto, reconhece-se um plano
escuro, baço, semelhante a um golpe na paisagem, uma gruta, um vazio para
a escuridão que habita no interior da terra.
Num primeiro contacto, a peça distingue-se pelo seu caráter neutro, negativo
sobre a ausência (ou o culmínio) de todo o emaranhado de ramos que se
estende até perder de vista.
A peça, em ferro enegrecido, mantém-se inerte, ao passo que o ser, pelo único
trajeto que lhe é acessível, caminha em torno dela, experimentando diferentes
composições, uma forma e leveza inconstante.
À medida que se aproxima, este corpo que anula toda a densidade que
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96 Axonometria ilustrativa da proposta

reveste o olhar, diminui progressivamente a sua escala até se situar ao nível
do seu olhar e, posteriormente, ao nível dos seus pés. Neste ponto, o encontro
com a peça parte da escolha do ser.
Do trajeto principal, irrompe um caminho demarcado pela ausência de
vegetação e de rochas ocasionando o contacto com a peça. O momento
de entrada pressupõe um movimento contrário, eliminando por instantes o
sentido de um trajeto ascendente.
O contacto com a peça, pela sua morfologia semicircular incentiva uma
segunda rotação do corpo, balizando a extensão de território acessível ao
olhar. Aqui, o sentido ascendente da montanha eleva-se e o ser, sem mais
forças, cede e recai sobre o plano que o envolve, habitando o silêncio de um
lugar de penitência, de devoção e de respeito mútuo pela Natureza.
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102 Varanda de Pilatos, Orla de Peniche

Instalação 3
Percorrendo a extensão da orla de Peniche, o ser depara-se com a
protuberância de um rochedo ancorado sobre uma fenda vulcânica
adormecida, a Papôa. A vista descansa no horizonte e é esse o sentido que
esta península incita.
Atravessando a conturbada fenda, o ser pisa uma plataforma com uma vista
desimpedida e, de mãos dadas com o abismo, caminha na margem deste
corpo até atingir a plenitude do fim da linha, o limite, o ponto mais afastado do
bulício urbano e o mais próximo da serenidade do horizonte.
Aqui se dá o primeiro momento contemplativo, construído sobre uma visão
periférica.
Sobre este limite que se estende em paralelo com o horizonte, uma incisão
no solo indicia a presença de um espaço subterrâneo. O destino é envolto de
mistério pela inquietante penumbra que se manifesta após o último degrau,
exacerbando a entrada no interior da terra.
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104 Axonometria ilustrativa da proposta

De súbito, à medida que o ser desce, o som do vento que permanentemente
se fazia sentir sobre a plataforma, dá lugar a um silêncio habitado pela
vibração do embate das ondas que agora ecoa nas paredes que delimitam a
estreita passagem.
Ao fundo, a presença de uma luz proveniente de outro espaço, tranquiliza
o ser, que avança nessa direção. A esta altura, as sensações atingem tal
intensidade que toda a paisagem absorvida momentos antes, permanece
adormecida no subconsciente do ser.
Por fim, o espaço é alcançado. Um vazio quadrangular, estável e com uma
fresta que baliza uma vista para o oceano, com as Berlengas ao fundo.
Debruçado, sente-se suspenso sobre o abismo, envolto num estranho
complexo de medo e admiração enquanto, neste frenesim sinestésico, ouvemse as ondas que explodem insistentemente contra este rochedo e que, na
impossibilidade de as ver, agudiza-se o sentir.
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Do desígnio

A consumação de um diálogo pressupõe um encontro à escala 1/1, induzindo
um conjunto de relações complanares e/ou atritas entre os dois domínios
em estudo. O arquiteto é, nesse sentido, um criador de diálogos. Age em
concordância com o surgimento de problemas concretos ao mesmo tempo
que revela a sua identidade, num processo permanentemente pontuado por
avanços e recuos, (in)certezas e (in)decisões.
“There is a moment in the process where the argument is there and i have
no longer need to keep talking about it, because the essential is to fix the
concept. This is the moment when through a sort of miracle, other things will be
produced. The work becomes more plastic; memory and attention take over...
I start then the appropriation of all the things that i have collected on the table,
to incorporate their plastic values, their connotative values... To produce an
object.” 90
Ao longo do processo, momentos de aparente desfecho são constantemente
atropelados por fatores que põem em causa as premissas até então
vinculadas à resolução de um processo. Dispostos sobre um plano, elementos
concretos, restrições, problemas e algumas soluções esboçam caminhos
e hipotéticos desenlaces de um projeto por vir. O arquiteto, negociador da
interseção destes elementos, hierarquiza-os ao mesmo tempo que os articula,
captando e herdando a experiência processual na sua construção pessoal,
enquanto ser informado e autor.
“Nada é mais doloroso, mais angustiante, do que um pensamento que se
escapa a si mesmo, ideias que fogem, que desaparecem mal são esboçadas,
já corroídas pelo esquecimento ou avançando para outras, sobre as quais
não temos maior domínio. São variabilidades infinitas cujo desaparecimento
e aparecimento coincidem. São velocidades infinitas que se confundem com
a imobilidade do nada incolor e silencioso que elas percorrem, sem natureza
nem pensamento. É o instante de que não sabemos se é demasiado longo
ou demasiado curto para o tempo. Recebemos chicotadas que estalam como
artérias. Perdemos continuamente as nossas ideias. É por isso que nos
queremos tanto prender a opiniões fixas.” 91
A liberdade atribuída ao ato de pensar gera um caos que é frequentemente
repugnado, encoberto sobre uma membrana impermeável de segurança,
dando azo à fixação de opiniões, ideias e teses que se julgam inquestionáveis.
Consciente de que, o tempo e a experiência esboçam continuadamente
opiniões que se alicerçam na identidade de cada ser, defende-se aqui que, na
génese de um diálogo, o autor e criador do mesmo, deve romper a membrana
que o envolve quantas vezes necessitar, permeabilizando-se, deixando entrar
o caos, questionar as partes e o todo, questionar-se a si e ao outro, questionar
o aparente inegável. Assumir humildemente a incerteza e trabalhar sobre
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ela, revogando posições definidas a priori, desenraizadas e dissociadas da
circunstância que a recebe.
Ter plena consciência de que, “(...) embora normalmente, e sob o ponto de
vista da dimensão, o sítio predomine sobre o edifício, a verdade é que este
embora pequeno, pode destruir totalmente aquele, quando o que seria de
desejar era a obtenção de um equilíbrio harmónico entre os dois elementos
em presença.” 92
Assente sobre esta base operativa, o exercício prático desenvolvido procurou
expor de um modo transparente a indefinição de um principio, as incertezas
e as inúmeras variáveis. Um permanente tatear de um principio que se
desconhece e que alimenta a expectativa de um desfecho por vir.
A certo ponto, a fusão de todos os intervenientes, intrínsecos ou extrínsecos
ao autor, resultaram na tomada de uma posição, uma postura singular e
consequente de um processo de (des)encontros.
No seu desenvolvimento, as três propostas divergiram progressivamente entre
si em consequência da singularidade de cada contexto. Resultando assim uma
intervenção impositiva no território, assinalando um ponto de orientação sobre
a Ria de Aveiro, uma intervenção híbrida, assumindo a sua presença pela
negação ao denso coberto vegetal da floresta primitiva, e uma intervenção que
se recolhe no interior de terra, descoberta por uma via supositiva e de certa
casualidade.
A singularidade de cada postura remete assim a um desígnio que deve
existir, por parte de todos, mas em especial por “aqueles que, na sociedade,
têm a missão de formar o ambiente, de colocar o individuo em condição de
aproveitar a natureza e de proteger a sua forma de vida.” 93
A procura por uma intervenção que seja potencialmente complementar e
adequada como um dever, abolindo a conceção de estruturas tipologicamente
distantes do contexto que as recebe e que contribuem sobretudo para o
catastrofismo do património natural.
“Sendo assim, projectar, planear, desenhar, não deverão traduzir-se para o
arquitecto na criação de formas vazias de sentido, impostas por capricho da
moda ou por capricho de qualquer outra natureza. As formas que ele criará
deverão resultar, antes, de um equilíbrio sábio entre a sua visão pessoal e a
circunstância que o envolve e para tanto deverá ele conhecê-la intensamente,
tão intensamente que conhecer e ser se confundem.” 94
Neste sentido, ao criador de diálogos entre a Natureza e a Abstração, apela-se
à presença permanente de um desígnio que acompanhe todo o processo e se
espelhe na tomada de uma posição final, adequada e pertinente.
Urge um discernimento e uma capacidade de observação e consumação de
todos os elementos, numa luta constante pela pertinência de um diálogo.
92 TÁVORA, Fernando, Da Organização do Espaço, 7ª edição, FAUP Publicações, Porto, 2007, p.59
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