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Resumo

Tomando como desafio as palavras do arquitecto Álvaro Siza, quando refere que a 

arquitectura é “Arte, ou não é Arquitectura [entendendo-a] não como matriz. (...) [mas 

sim enquanto] provocação, logo vocação de distorcer, de transformar. Desejo, lentidão, 

destruição, desprendimento, construção”, a presente dissertação procura construir uma 

ideia de arquitectura com a leitura da obra de Álvaro Siza. Uma ideia de arquitectura 

disponível para os encontros que ocorrem na sua experiência, na fuga à teoria prescritiva 

e imutável; disponibilidade no anónimo, entre circunstâncias e o silêncio que destas pode 

surgir. Uma ideia de arquitectura que se prende com o processo de projectar, no que dele 

é circunstância disciplinar, em atrito com a prática artística do desenho que o alimenta, na 

procura de estabilizar numa aprendizagem para que esta possa informar o nosso projecto; 

projecto para um projecto-de-arquitectura — a nossa casa.

Nesse sentido, o trabalho organiza-se em quatro momentos: (1) exposição e reflexão sobre 

a experiência de projecto que nos foi sendo possível dinamizar até à escrita desta dissertação, 

motivada pelo interesse em revisitar a Casa do jardineiro, exercício de projecto de teor 

académico, procurando discernir um método a partir da aproximação às circunstâncias 

do seu desenho; (2) apresentação das notas e leituras que se fizeram, expondo o processo 

que se dinamizou com a leitura da obra de Álvaro Siza; (3) uma série de encontros, textos 

e desenhos, que procuram focar a nossa leitura de uma ideia de arquitectura a partir de 

Álvaro Siza (4) uma síntese da casa que, em resultado dos vários encontros, procura reunir e 

apontar circunstâncias de libertação da mesma, para que a continuemos a construir.





Abstract

Taking, as a challenge, the words of the architect Álvaro Siza that architecture is “Art, or is 

not Architecture [and understanding it] not as a matrix [but] provocation, and therefore the 

vocation to distort, to transform. Desire, slowness, destruction, detachment, construction”, 

this dissertation seeks to find and clarify an idea of architecture of its own alongside the 

reading of the work of Álvaro Siza. An idea of architecture available for the encounters 

that take place in its experience, in the evasion of theory as a prescriptive and immutable 

orientation. An availability that happens in the anonymous, between circumstances and the 

silence that can arise from them. An idea of architecture which is related to the process 

of designing, in what is its disciplinary circumstance, in friction with an artistic practice of 

drawing that informs it, in an attempt to stabilize a learning process so that it can inform 

our (project for a) project-of-architecture - our house.

Therefore, this work is organized in four moments: (1) exhibition and reflection on the 

experience of designing that was possible for us to dynamize until the writing of this 

dissertation, motivated by the interest in revisiting the “casa do jardineiro”, an academic 

exercise, seeking to discern a method of approach to the circumstances of his designing; 

(2) presentation of the notes and consequent readings, exposing the process of approach 

to the reading of Álvaro Siza works; (3) a series of encounters, texts and drawings that 

seek to focus our reading of an idea of architecture with Álvaro Siza (4) a synthesis of 

the house that, as a result of the various encounters, seeks to bring together and point out 

circumstances of its liberation, so that we may continue to build it.
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Surgiu a oportunidade de fazer um livro. 

“(...) realizá-lo seria, para mim, tornar-me o arquitecto que supus poderia vir a ser. Há 

ali óptimas afirmações, conceitos inteligentes, verdades como punhos – mas apesar de 

escrever tudo isso eu não sou arquitecto. Falta-me, sim – para quê escondê-lo – aquilo 

que uns chamam génio, outros garra, e eu denomino quanto a mim, de ausência”.1

“Faz de mim um quase eterno palácio de tristeza”2

“No fundo, escrevi-a, apenas, para sentir como será bom deixar de escrevê-la.”3 

1TÁVORA, Fernando, “Diário, Foz, 26 de Março de 1946”, manuscrito. In MENDES, Manuel, ‘Para quê exigir à sombra a
rectidão que não possue a vara que a produz?’ in Leonardo Express, IEIFLUC, Coimbra, 2004, p.12

2 TÁVORA, Fernando, “Diário, Foz, 17 de agosto de 1946”, manuscrito. In op.cit., idem
3HELDER, Herberto, “em minúsculas”, Porto Editora, Porto, 2018, p.51
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É procedimento habitual iniciar-se um trabalho desta natureza com algumas considerações 

acerca do assunto a desenvolver. Escreve-se sobre a dúvida perante um conjunto 

de dados que se tornam oportunos e carecem de tratamento. Esclarece-se sobre que 

assunto afinal se trata, que objectos de estudo são contemplados, qual o objectivo, qual 

o método... Por não se reconhecer o assunto — ou porque este somos nós — também,  

neste trabalho, procuramos a sua proveniência, focando e problematizando as questões, 

e, rapidamente, uma dissertação é um drama sem resolução aparente. Este drama nasce 

de várias provocações, distintas no espaço e no tempo (delineadas sem qualquer ordem 

hierárquica), mas simultâneas:

I. um período de estudos na Suíça, bastante distinto do espaço-escola da Faculdade no 

Porto, e a expressão “maneirismo português” retida na memória, numa conversa com o 

arquitecto-professor que avaliava as nossas competências de projecto; 

II. a oportunidade, já no final do processo de escrita deste trabalho, de prática num atelier 

de arquitectura. Contradições, dificuldades, o dia-a-dia — a construção.

III. um crescente interesse pela cultura enquanto espaço de atrito;

IV. uma profunda e latente admiração pelo arquitecto Álvaro Siza; a arquitectura como o 

dia-a-dia e o primeiro reconhecer da possibilidade da arquitectura, no início do curso na 

faculdade, na Casa do jardineiro, último exercício do primeiro ano; 

V. a necessidade de estabilizar uma certa ideia de arquitectura, que vive incessantemente 

na sua condição de metamorfose;

VI. o interesse, cada vez mais presente, pela poesia, pelo não-dito, pelo silêncio; 

VII. a oportunidade de identificação do eu no outro; a nossa casa; 

VIII. o recorrente desenhar, de memória, o exercício da Casa do jardineiro, como se se 

tratasse de uma procura de reflexos num espelho; um constante interrogar do problema do 

desenho sobre “o que é a arquitectura?” para que continuemos a responder à pergunta.

*

Nota prévia
1
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*
Em conversa com amigos interpelamos, muitas vezes, a nossa própria experiência, ficando, 

quase sempre, a sensação de que tudo começava ali, de novo, como se não houvesse nada 

para trás; numa tentativa de tornar reconhecível e partilhável esta própria experiência. 

E, porque nem tudo começa hoje, almejando a condição de apontamentos sobre uma 

experiência em devir, este trabalho não se prende com a resposta directa e objectiva 

ao problema apresentado — escrever uma dissertação em arquitectura — mas pretende 

libertar-se da condição deste para se abrir à possibilidade do fazer arquitectura, ao impreciso 

tornado construção. Procura-se, assim, um lugar, entre realidade e ficção, um lugar que 

necessariamente tem de ser construído. É um lugar limítrofe, um eu-infinito, cheio de 

possibilidades, ao qual temos sempre de recorrer. É ele quem constrói a realidade.

É importante, então, esclarecer que este trabalho não se faz sobre este ou aquele arquitecto, 

esta ou aquela obra, sobre a história, ou que tem ambição de premonição. Não tem um 

conjunto de objectivos ou linhas a percorrer. Faz-se do agitar de um enredo que se 

entrevê como modo de olhar para as coisas, um modo de viver, com o objectivo de o 

manter em movimento. A oportunidade de convocar este ou aquele autor, objecto ou 

argumento, terá de ser compreendida na sua condição de desvio, que permite reconhecer, 

como um espelho, o nosso entendimento e experiência.

*
Ao longo do processo de escrita deste trabalho, têm-nos interrogado várias vezes: mas 

para que serve o que estamos a escrever? Em que medida é útil à arquitectura? Nunca 

soubemos responder, não somos capazes de o fazer agora. Desejamos, secretamente, nunca 

vir a consegui-lo. Na verdade, sempre tivemos uma secreta admiração pelos arquitectos 

que não escrevem, ou melhor, que não falam, e pelo silêncio que daí decorre, do espaço que 

se faz abertura à possiblidade, ao acaso; uma atitude de respeito e curiosidade perante uma 

postura que consideramos inteligente, de alguém que se vê como capaz para desenvolver 

algo que é do campo da transformação do real, mas que se nega a falar sobre, limitando-se 

a expôr o resultado dessa sua transformação, criando circunstâncias de identificação, de 

oportunidades de reconhecimento e de o tornar partilhável. 

Como se esconder possibilitasse mostrar o infinito.
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O espaço que agora se abre — a leitura — é, de um modo bastante simples, a exposição 

de um conjunto de ideias que procuram reconhecer a Casa do jardineiro, nossa casa; casa 

enquanto projecto-de-arquitectura, enquanto condição de um modo de estar no mundo. Por 

forma a conseguirmos discernir o espaço próprio desta casa, que acreditamos ser apenas 

possível vislumbrar na totalidade do ser, no estar, pensar e fazer-arquitectura, procurámos 

aproximações através da leitura da obra de Álvaro Siza. Para isso usámos dois tipos de 

registo — a palavra e o desenho. Ambos têm limitações enquanto meios de comunicação, 

pelo que, palavra e desenho comprometem-se no desdobrar desta casa, de dentro para fora, 

com a ambição desmedida de atingir o espaço do anónimo. 

Para que seja partilhável este exercício de movimento, o trabalho estrutura-se do seguinte 

modo:

I. “Casa do jardineiro: casa que se move”, onde se apresentam as experiências de projecto 

por nós realizadas, procurando expor as suas circunstâncias e crescentes dificuldades, de 

modo a criar possibilidades para a sua leitura;

II. Apresentação das notas e leituras que se fizeram, expondo o processo que se dinamizou 

com a leitura da obra de Álvaro Siza;

III. Uma série de encontros, textos e desenhos que procuram focar a nossa leitura de uma  

ideia de arquitectura com Álvaro Siza;

IV. A síntese possível do cruzamento entre leitura e escrita, desenho e projecto: a “Casa do 

jardineiro: casa-devir”; três apontamentos para a estabilização do nosso projecto de arquitectura.

Apesar de aparecerem de forma sequencial, estes momentos devem ser entendidos como 

possibilidades de itinerário e não como um único caminho a percorrer, favorecendo uma 

leitura errante sobre o texto, que pode ser lido do fim para o início, obliquamente ou só 

nos espaços em branco. 

Procura-se criar oportunidades para outras casas. 

Da dissertação: estrutura
2
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“Se teoria, falando de arquitectura, significa um conjunto de regras registáveis e 

reutilizáveis, então sinto-me bem em não ter teoria (como por vezes é dito).

(...)

Ausente a prática, a crítica não age directamente. Não pisa, a não ser em 

intervalos e à posteriori, o território deslizante da criação – dos acidentes que 

iluminam o devir.”1

1 SIZA, Álvaro, “Ser teórico” in 01 Textos, Civilização Editora, Porto, 2009, p.383

Procura por uma ideia de arquitectura

Leitura da escrita,
o mundo da palavra,
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Perante o desafio de escrever uma dissertação em Arquitectura, que de acordo com a 

descrição presente no plano de estudos da faculdade configura uma “dissertação de 

natureza científica”2, pareceu-nos importante, num documento desta natureza, dar espaço 

a um momento de reflexão sobre a palavra, enquanto matéria de produção da escrita, 

tanto mais que, o comum, é um documento destes desenvolver-se num domínio ao qual 

podemos atribuir uma qualidade “do teórico”. 

Enrique Vila-Matas, no seu curto “Perder teorias”3, faz-nos reflectir sobre o sentido de 

passar à prática uma teoria que já tinha escrito e pergunta-nos se não bastaria a teoria. 

Na realidade, para quê uma prática? A conclusão a que chega(mos) é que tê-la escrito (à 

teoria) é uma forma de nos desembaraçarmos dela, deixar a “gestação opressiva e poder 

de novo recuperar a liberdade do espírito vago”4, reconhecermos que toda a teoria acerca 

de um acto de projecto é algo que construímos sempre depois de ter terminado o mesmo, 

porque “se escreve a partir da incerteza e é isso que nos permite avançar, o que nos 

diverte e, ao mesmo tempo, nos intriga”5, – porque “se tudo fosse claro desde o princípio, 

provavelmente nem sequer seria preciso escrever”6. Nesse sentido, não escrevemos porque 

começamos por ter alguma coisa para dizer e escrevemos sobre isso, mas sim porque 

é o próprio processo de escrever que nos permite descobrir o que queremos dizer, a 

escrita é que nos mostra a “teoria em andamento”. Álvaro Siza diz-nos que não tem 

teorias, enquanto “conjunto de regras registáveis e reutilizáveis”7, na medida em que a 

própria pesquisa vai “abandonando ou ultrapassando” as mesmas e, apesar de “sucessivas 

experiências”, o projecto não aceita o saber estável, a não ser momentaneamente, e apenas 

para que depois o possamos perder – de forma a encontrá-lo continuadamente, sendo que 

o que se reencontra é um outro saber , de novo aceite temporariamente, motivado/agitado 

pela prática, contrariado/consolidado, sucessivamente.

Estamos perante um momento de equilíbrio, entre um pensar e um fazer, ou como refere 

Silvina Rodrigues Lopes, um “pensar enquanto fazer” e um “fazer enquanto pensar”8, que 

não dizem respeito exactamente à mesma coisa. Diz-nos Lopes que na relação entre o 

2 Parcialmente citando o artigo 20.º n.º 1 alínea b) do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de Março
3 VILA-MATAS, Enrique, “Perder Teorias”, Teodolito, Lisboa, 2010, p.82
4 id., ibid.
5 id., ibid.
6 id., ibid.
7 SIZA, Álvaro, op.cit.
8 LOPES, Silvina Rodrigues, “A ironia das teorias”, entrevista conduzida por Emília Pinto de Almeida in Revista de História 
da Arte n.10, Lisboa, 2010, p. 12-13.

3
Da dissertação: objecto
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fazer e o pensar, a expressão, surge como movimento contrário à repetição. Assim, continua, 

pensar assume-se como um risco, não uma pura repetição e, apesar de nos confirmar que 

toda a escrita é um processo de desautomatização, também contém uma dimensão de 

repetição. É nesse espaço de relação entre aquilo que se repete e o que escapa à repetição 

que podemos falar de experiência. A incerteza do risco, a fuga ao automatismo, “pensar 

é sempre deixar que as regras sejam um pouco abaladas e experimentar esse abalo na 

escrita”9. E se o pensar enquanto fazer nos situa num campo que é o uso da palavra, o 

da escrita, “do discurso em que a forma se faz”10; o fazer enquanto pensar diz respeito 

“à construção de formas que não se apresentam como matéria verbal”11 e, como formas 

não-verbais, destinam-se aos outros, expondo-se “como apelo ao discurso que acolha a 

sua incompreensibilidade, isto é, que salvaguarde a fragilidade dela, que não deixe que ela 

apareça como lei, ou que qualquer palavra de ordem nela pretenda fundamentar-se”12. 

Enquanto pensamento experimental, a escrita é, então, um movimento para fora de um 

eu, como acumulação de dados, uma disponibilidade para o que vem, e também para a 

incerteza. Na vontade de entender a arquitectura como prática e pensamento, pensar e fazer 

são indissociáveis — pensar é viagem informada pelas coisas — a distinção entre teoria 

(o pensar-fazer) e a prática (fazer-pensar) esbate-se na “experiência, criadora, intelectual, 

poética”13. Talvez esta possa ser a condição do fazer projecto.

*
Pela necessidade de reflexão que esta dissertação agora abre, e recordando que “um texto 

também pode ser um edifício”14, propusemo-nos a praticar arquitectura através do pensar 

enquanto fazer, ou melhor, a fazer arquitectura através das circunstâncias específicas do nosso 

(projecto para um) projecto-de-arquitectura, sempre sujeito ao movimento da circunstância 

que o produz. Poderíamos, até, afirmar estar perante um problema de arquitectura, um 

problema de fazer casas, no sentido de que também se trata de um exercício de desenho 

de arquitectura, enquadrado apenas por uma circunstância produtora diferente onde, em 

vez de chão, parede e tecto, temos palavras e sinais de outra natureza. Deste modo, escrever 

uma dissertação é fazer casa. 

E para que se possa fazer casas com texto é necessário procurar perceber o que configura 

o resultado da produção da palavra, a literatura, enquanto difícil encontro entre uma 

9 a 13 id., ibid.
14 SMITHSON, Alison, “The Charged Void: Urbanism”, The Monacelli Press, New York, 2005, p.11
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experiência, que vemos como artística, e uma condição de vivência de um limite, na 

acepção dada por Heidegger15, enquanto entidade que não define um fim de uma 

coisa, mas sim a “presença de início” de uma outra, da qual não sabemos nada. Neste 

caso, o da palavra, é um limite de transgressão da comunicação, algo que se move no 

“terreno dos símbolos” e que possui força suficiente para extrair destes a “riqueza múltipla 

e multiplicadora da ambiguidade”16. Se, de um modo muito simplista, o problema da 

arquitectura estará num (irresolúvel?) atrito entre uma prática de disciplina, ou disciplinas,  

com propósitos de organização e configuração do habitar, e uma experiência artística, 

parece-nos interessante colocar a discussão nos mesmos termos perante a literatura, 

equilíbrio difícil entre ser algo produzido por uma língua capturada pela “utilidade” e algo 

que está para além desta, produto do limite do alcance da primeira; um silêncio, que, como 

que totalmente suspenso por aspas17, não fala de nada — a não ser de nós próprios — e 

abre espaço à nossa indeterminação. E, contudo, aquilo que aqui escrevemos não é uma 

coisa nem outra, mas sim uma outra coisa: trata-se do problema do fazer-arquitectura, 

tendo como circunstância, lugar e material, a escrita. Há, portanto, um desvio.

*
Em primeiro lugar, há que procurar definir a leitura da escrita como uma que seja capaz de 

estabelecer uma relação com a “máxima originalidade de todos os textos”18. Nesse sentido, 

procuramos esta ideia de máxima originalidade não como a noção de que é necessária 

uma abordagem sempre diferente, sempre “original” à escrita, mas sim que esta configura 

contextos de máxima originalidade, a partir dos quais se produzem problemas específicos 

de leitura. O problema que mais nos preocupa será o potencial de novo que emana da 

“estranheza com que alguns textos”19 nos aparecem, problema que imperativamente nos 

coloca numa posição de perceber e adoptar uma distância, esquecendo a “boa distância 

da história”20, inventando uma outra: de nós ao infinito21. O que configura o “novo”, a 

“originalidade” ou a “estranheza”? Poderá a ambiguidade do limite criar circunstâncias 

para que possamos continuar a identificar os espaços da sua possibilidade, sempre 

contingente? Talvez consigamos encontrar algum abrigo na expressão “des-possessão”22.

15 HEIDEGGER, Martin, “Poetry, Language, Thought”, Harper Perennial, New York City, 2001, p.152
16 HELDER, Herberto, “Photomaton & Vox”, Porto Editora, Porto, 2015, p.53
17 LOPES, Silvina Rodrigues, “Literatura, Defesa do Atrito”, Edições Língua Morta, Lisboa, 2018, p.67
18 a 22 LOPES, Silvina Rodrigues,”Teoria da des-possessão”, Averno, Lisboa, 2013, p.11
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Conscientes de que a aprendizagem do projecto de arquitectura é feita, 

principalmente, pelo praticar de um projecto próprio e não apenas pelo estudo 

do conhecimento que constitui a disciplina, ou sistema de disciplinas (enquanto 

corpo comum construído ao longo do tempo) parece-nos importante que se 

faça referência aos projectos, por nós desenvolvidos, até agora, numa procura pela 

estratégia de projecto que orientou a (aparente) total liberdade da criação. Não 

apresentamos a totalidade do que fizemos, mas sim uma selecção significativa, que 

se inicia com o projecto para a Casa do jardineiro, de modo a criar uma imagem 

o mais abrangente possível da crescente complexidade do que fomos dinamizando 

enquanto espaço de ensaio. 

Enquanto experiências de desenho são espaços de ensaio, visões de um gesto de 

maior abrangência transversal a toda a produção, potenciais lições que, fruto do seu 

praticar, vão construindo o nosso projecto-de-arquitectura.

Os exercícios de projecto, que adiante se apresentam, configuram soluções que 

resultaram, a seu tempo, na síntese possível para os problemas e intenções que se 

colocaram. Nesse sentido, têm de ser lidos como reflexo da experiência que se foi 

acumulando e que as sucessivas circunstâncias estimularam. Não os expomos para 

que deles se extraia um qualquer exemplo intelectualizado com contornos teóricos, 

mas antes para que potenciem a devida reflexão sobre as dificuldades, circunstâncias 

e aprendizagens, com que nos fomos confrontando, fazendo luz sobre o nosso saber, 

todos os dias em construção.

Estamos conscientes de que não conseguiremos arrancar à memória todas as 

inquietações, impasses, leituras e desejos e, por isso, não se trata de uma documentação 

exaustiva dos trabalhos, almejando um qualquer sentido de arquivo. Pretende-se, 

essencialmente, tornar evidente o pensamento que os orientou. Tratar-se-á então 

de um vaguear pelos diferentes projectos que, com a distância entretanto tornada 

possível, adquirem ressonâncias diferentes da circunstância da sua produção. O 

arquitecto que os produziu é um outro que não (apenas) eu. Esperemos, então,  

conseguir-lhe capturar o gesto.
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CASA DO JARDINEIRO, 

Porto
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O exercício proposto determinava uma parcela, aproximadamente triangular, num 

terreno adjacente ao edifício da faculdade de arquitectura, na qual se pretendia 

implantar uma casa “para um jardineiro da faculdade”. Do exercício conhecíamos 

três circunstâncias: um programa mínimo, com aproximadamente 100m2, 

comportando sala, quarto, cozinha, lavandaria, e uma horta exterior; alguma noção 

construtiva/estrutural (a solidez da maqueta já não seria suficiente) e uma imposição 

de estrita correlação interior/exterior, onde a cada compartimento interior deveria 

corresponder um espaço exterior. A estas, viríamos a acrescentar uma circunstância 

posterior, de natureza pessoal, resultado do contacto com a parcela designada: esta 

parecia estar suspensa no tempo, vazia de qualquer propósito, a não ser esse mesmo, 

estar vazia, à espera... eternamente.

Numa primeira visita ao sítio tornou-se imediatamente evidente que seria difícil 

para nós resolver tal problema. Como implantar ali, no silêncio, uma casa? As 

primeiras tentativas de esquisso saíram frustradas, tal era a dificuldade com que nos 

confrontamos. Lembrando Alvar Aalto, naturalmente, acabamos por desenhar, em 

abstracto, alheados de todos estes problemas que nos afligiam e que se afundavam no 

EST. 1



30

subconsciente. Desenhamos, intuitivamente, de modo a que todos esses problemas,  

difíceis e contraditórios, fossem acomodados pela harmonia que é sempre possível 

na névoa do pensamento. E, como uma truta que sobe um rio1, o projecto foi-se 

construindo.

Ensaiaram-se hipóteses de desenho do miolo da parcela, como quem desenha 

uma ilha no interior de outra, para que a maior fique evidente. Reconheceu-

se, eventualmente, a necessidade de tornar a construção espaço de mediação, 

delimitação do espaço vazio. Quis-se preservar a sensação inicial de que “ali tudo 

estava em suspenso”. Nesse sentido, não seria lógico implantar a casa no seio deste 

triângulo, esse silêncio seria desfeito. Tornou-se, então, evidente que o jogo seria feito 

no espaço do entre, limite entre a parcela e o mundo, não que esta não lhe pertença, 

mas sim porque o limite não tinha forma.

1 AALTO, Alvar, “The Trout and the Stream” (1947) in Alvar Aalto in His Own Words (Goran Schildt, ed., 
Timothy Binham, trad.), Rizzoli, New York,1997, pp. 108-109
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A casa tornou-se, assim, o desejo de um limite, de um espaço de mediação entre a 

suspensão silenciosa do interior e o exterior. O limite sugere-nos aqui, em termos 

arquitectónicos, duas formas possíveis de entendimento. Pode fazer referência à 

transição entre dois materiais, espaços/atmosferas distintas ou então pode configurar 

o corpo de conformação de um espaço. A arquitectura cria-se nos espaços, mas 

constrói-se nos limites. Estes, que se situam, necessariamente, nos espaços “entre”, 

não são apenas fronteiras, mas sim espaço — uma linha com espessura.

O desenho da casa jogou, então, com cinco limites: o volume da entrada na parcela; 

o volume da sala e quarto; o espaço exterior do quarto, conformado pelo muro 

que se assemelha a um terceiro volume; a horta e o seu muro que limita o espaço 

exterior a norte e o muro existente que delimita o perímetro do jardim da antiga 

Casa do Gólgota, actual faculdade de arquitectura. Como um todo e em relação 

com o muro da casa do outro lado da rua, e porque a arquitectura não lida apenas 

com o íntimo, a casa fez-se porta, não de si, mas de outro(s).
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CENTRO CULTURAL 

E RESIDÊNCIA PARA INVESTIGADORES, 

Porto
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O pedido previa um centro cultural e uma residência para investigadores/

conferencistas convidados, num vale entre o muro que constituía a rua D. Pedro 

V a poente e o muro que configurava o Seminário de Vilar, a nascente. A norte, 

a presença inequívoca de uma torre de escritórios que tudo parecia dominar. No 

extremo sul, ao longe, por entre azinhagas e a Bolsa do Pescado de Massarelos, o rio 

e a margem do lado de lá. 

A primeira reacção foi de estranheza perante tal lugar a desenhar, tendo em conta 

que uma das premissas do exercício passava por “desenhar em malha urbana 

consolidada”, o que à primeira vista, e na nossa opinião, não era o caso. O vale, algo 

anacrónico pela sua atmosfera quase-rural, era uma fractura enorme numa, quiçá, 

malha mais ou menos consolidada. A diferença de cota entre a rua e o interior do 

vale (por vezes mais de dez metros) era de difícil relação. A configuração do vale e 

respectivos encontros com o seu limite, o conjunto de construções inacabadas e a 

existência de sequências de plataformas alheias ao que as rodeia, deixavam antever 

uma série de problemas de complicada resolução. Contudo, havia ali alguma coisa a 

preservar, algo que agora reconhecemos: o silêncio entre os muros.
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Por se tratar de um dos primeiros exercícios académicos que pressupunha um 

“contexto real”, o processo viveu de uma aproximação bastante intuitiva, e 

necessariamente de choque, com o impacto do imenso vazio, dos problemas 

complexos deste e das possíveis novas formas a desenhar — enquanto respostas a 

um programa também ele complexo. 

Acumularam-se desenhos, esforços de encontro com o existente, na procura de uma 

consequência dedutiva desta — ou que, pelo menos, o desenho soubesse mais do 

que nós.

Não conseguimos precisar o momento em que a decisão de desenhar dois edifícios 

autónomos se deu, mas é-nos possível discernir o que, talvez, a tenha possibilitado. 

Era necessário “abraçar” o silêncio. A partir do assumir desta condição, os problemas 

deixaram de ser problemas e passaram a constituir condições mais ou menos 

catalisadoras desse silêncio. Apenas tínhamos de escolher quais as que o colocavam em 
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evidência. Lembramos, entretanto, uma constante no processo: a ideia de que usar os 

novos edifícios para desenhar o que estava mal naquele lugar, deixando o que estava 

bem como o encontramos, seria caminho para atingir aquilo que procurávamos. 

Com isso em mente, decidiu-se desenhar um edifício mais compacto junto à rua 

D. Pedro V, de modo a superar a diferença de cota e resolver um acidente de difícil 

resolução (uma rampa de estacionamento fora de escala e que sobranceava uma 

série de casas afundadas no vale), edifício este que constituía o programa público 

de centro cultural. Desenhou-se, então, um muro espesso, atrasando e mediando a 

transição vertical entre a rua e o vale. 

Se, por um lado, resultou numa operação algo bruta no que toca à escala relativa 

às casas adjacentes, que foi depois mitigada por um volume (correspondente o 

auditório) que procura estabelecer a necessária transição de escalas, o reconhecer 

da necessidade de conferir sentido ao grande muro de suporte da rua D. Pedro V, 
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por outro lado, permitiu que este fosse parte activa do “abraçar” do silêncio do vale, 

relacionando-se física e visualmente com este.

Do lado oposto do vale, numa sucessão de socalcos virados a poente, decidiu-se 

implantar a residência, fechando o “abraço” e conferindo uma relação de maior 

privacidade aos espaços de maior permanência. O edifício estica-se, estabelecendo 

uma nova ordem de patamares, rematando num ponto mais alto, que serve como 

torção para um outro patamar, passando a conviver não só com o vale, mas também 

com o rio e a outra margem — afinal, os olhos vêm ao longe.
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Apesar da presença significativa destes dois novos edifícios, e para que o abraçar fosse 

completo, era preciso coser a sucessão de fragmentos, acontecimentos e episódios 

que configuravam o vale. Assim, procurando tornar os edifícios personagens de 

maior relevo, o desenho passaria por definir uma série pequenos apontamentos de 

percurso, fossem eles a escada, o banco, ou o pavimento mais ou menos construído 

por necessidades de transitabilidade, de modo a indiciar possibilidades de apropriação 

e movimentação pelo espaço, procurando criar uma teia aparentemente intemporal, 

mas precisa e intencionalmente desenhada.

O projecto configura, então, um desejo de acolher a condição silenciosa do vale, 

desenhando fragmentos episódicos de espaço que o delimitem, escondam, 

evidenciem, eliminem e, abrançando-o, o tornem habitável e reconhecível.
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HABITAÇÃO COLECTIVA,

Porto

MANUEL JORGE CARVALHO _ PROJECTO 3 _ FAUP 2015ESCALA 1:500

PLANTA COTA 31.50

ALÇADO POENTE RUA A

ALÇADO NASCENTE
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O exercício tomou duas fases distintas, com diversos momentos: numa primeira fase 

procurou-se estudar, a partir de uma acção de projecto, diversos tipos de distribuição 

programática de habitação colectiva.

Posteriormente, numa segunda fase, e num primeiro momento, procurou-se 

desenhar um plano de ocupação formal (com contornos de plano de pormenor) 

de um terreno a poente da zona do Aviz, tendo como limite norte a Avenida da 

Boavista, troço viário com escala e presença significativas na cidade. 

Num segundo momento, foi-nos apresentado um plano sobre o qual deveríamos 

intervir, implantando edifícios, em número a definir, de diferentes tipologias de 

distribuição já anteriormente estudadas. Acolhemos, entretanto, com alguma 

estranheza, a presença de uma nova rua no sítio a desenhar, que víamos como 

desnecessária, mas que passou a fazer parte da circunstância do problema. 

Num último momento, já com o plano e edifícios esquematicamente definidos, 

o trabalho fez-se no apurar de um dos edifícios escolhido por nós. Enveredamos 

MANUEL JORGE CARVALHO_PROJECTO 3_FAUP 2015escala 1.500
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pelo desenho de um edifício de seis pisos, de acesso vertical múltiplo, talvez 

porque no momento consideramos ser aquele que, pela sua evidente e necessária 

modularidade repetitiva, nos traria mais desafios enquanto exercício de composição. 

Este acontecimento, tendo em conta os objectivos de aprendizagem e exploração 

compositiva e em detrimento de outras circunstâncias, coloca em evidência o 

carácter de exercício académico do projecto. Não nos encontramos perante um 

acto de arquitectura, mas sim de uma proto-arquitectura — quiçá uma visão do que 

estará por vir.

Transformar um sítio num lugar (a distinção parece-nos necessária) requer atenção 

ao que o conforma, ao que está mais próximo da mão, mas também ao que escapa 

ao sentido da escala humana. Nessa medida, o sítio com que nos deparávamos era 

um encontro difícil entre escalas, atmosferas e pessoas. Por um lado, a Avenida da 

Boavista que, ao longo da sua extensão, demonstrava uma indecisão de construção, 

intercalando pequenas casas de lote estreito com grandes equipamentos e torres de 

escritórios; o seu perfil, com largura considerável e desenho ortogonal impositivo, 

requeria uma escala de desenho de aproximação a uma cidade de grande densidade, 
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com edifícios de escala considerável, desde torres a equipamentos (comprovado pela 

presença do edifício da Casa da Música ou da torre de escritórios Burgo); por outro 

lado, a nascente, o plano do Aviz, desenhado pelo arquitecto Álvaro Siza, constituído 

por vários edifícios de programa misto, com cérceas adequadas à escala da avenida e, 

por fim, a sul da nossa área de intervenção, casas de baixa densidade que invertem o 

problema, colocando-o noutros termos. 

O exercício de projecto fez-se, então, na tentativa de coser as duas atmosferas, 

procurando construir uma malha urbana que se adequasse à escala humana e, 

simultaneamente, à morfologia da avenida da Boavista naquele sítio. Desenvolveu-se 

uma série de planos murados cuja repetição, e numa relação de proximidade com 

quem os percorre, medeiam as transições de cota, criando ruas que se aproximam 

de uma ideia de cidade tradicional. Sobre estes muros, desenharam-se edifícios 

na continuidade dos já existentes no Aviz, edifícios-contentor que, numa lógica 

próxima da veiculada na Carta de Atenas, já não têm a ver com a relação da mão 

com o puxador (este encontra-se no muro), mas sim com a escala da avenida, da 

cidade — olham o mar, e não o passeio.
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CENTRO NÁUTICO DO FREIXO, 

Porto
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O desafio continha uma ambiguidade que se revelou constante entrave ao início 

do trabalho: por um lado, identificava um programa bastante detalhado, tabelado, 

quantificado até, mas com uma indefinição total quanto ao propósito para tais espaços; 

do lado da encomenda, um organigrama apresentado, a priori de qualquer discussão 

programática, enviesou de imediato o seu debate visto que, inevitavelmente, a sua 

forma exerce pressão gráfica sobre um possível desenho de relações dos elementos 

que o compõem.

A encomenda consistia num “centro náutico” para um terreno seccionado em dois 

pela avenida da marginal na fronteira da cidade do Porto, tanto com o concelho 

vizinho como com o rio Douro — distâncias suficientemente expressivas para que, 

subitamente, “tudo ali possa acontecer”. Tratava-se de um confronto entre limites 

e expectativas, onde o advento, quase mítico, de um parque oriental da cidade do 

Porto, que remataria com o rio naquele preciso sítio, perturbava a leitura do que ali 

se vivia: a brutal diferença de escalas entre avenida da marginal, edifícios de habitação 

colectiva com vários pisos, pequenas casas, grandes vias de circulação automóvel e 

um viaduto. Tudo isto parecia alheio ao que imediatamente consideramos como 
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circunstância maior, o rio, sendo necessário torná-la evidente, para que, pelo menos, 

essa relação se tornasse pacífica. Inicialmente tomou-se a opção de construir apenas 

na secção norte do terreno, de modo a libertar a plataforma sul, estabelecendo 

assim uma transição entre construção e rio. No entanto, a excessiva fragmentação 

que daí resultou não nos permitia a coerência necessária para que se fizesse silêncio 

naquele lugar, onde tudo competia por protagonismo. Para isso foi necessário fazer 

o exercício inverso, procurar desenhar o espaço vazio, enquadrando-o, e, com 

operações aparentemente mínimas, permitir ao novo edifício que lançasse raízes 

de uma forma segura, mas silenciosa. De um movimento bastante preciso, partiu-

se para um desenho de encontros, entre linhas, materiais, formas e intenções que 

iluminassem o que para nós se tornara evidente.

O projecto propõe a construção de um muro de betão escuro que, a uma cota 

baixa próxima do rio e numa sucessão de ângulos rectos, aponta uma ordem ao caos 

que nos era apresentado. É uma linha que varia na sua espessura e que se apresenta 

como um limite entre o exterior e o interior. Esta linha tem início no canto mais 

a norte, ponto de chegada e de contacto mais próximo com a cidade, configurando 
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um volume branco abstracto (assinalando um início), que gradualmente se vai 

libertando em direcção ao rio, rematando numa excepção de percurso: um outro 

volume branco, que foge à regra da ortogonalidade para dar notícia de que a 

natureza, ali, era outra. 

A implantação destes dois edifícios brancos, quase abstractos, oferece uma 

possibilidade ao habitante de medir a distância entre eles, conferindo escala ao 

espaço que os medeia (agora há pontos de referência), permitindo enquadrar e 

evidenciar o silêncio (também) necessário.
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ESCOLA PRIMÁRIA,

Baranzate, Milão

Primary school, Baranzate, Milan

75 Meters

Sibylle Temple, Gabriel Davioud
Paris, France, 1867

Tempietto di San Pietro in Montorio, Donato Bramante 
Rome, Italy, 1502

Baptistery of Saint John 
Florence, Italy,1059

Ise Shrine
Ise, Japan, 4 BC

Temple of Athena Nike, Kallikrates
Athens, Greece, 420 BC

Temple of Warriors
Chichen Itza, Mexico, 600-900

Oil-mill
Tebessa, Algeria, 3rd century

Tholos, Cimon
Athens, Greece, 460 BC

Koshk madrasah
Kayseri, Anatolia, 1339

Neue Wache Interior (unbuilt), Mies Van der Rohe
Berlin, Germany, 1930

Open air theatre, Atelier Kempe Thill
Rotterdam, Netherlands, 2009

Serpentine pavilion, OMA
London, UK, 2006

Tennis pavilion, Fernando Távora
Porto, Portugal, 1956-60

Tomba Dallargine a Lambrate, Aldo Rossi
Milan, Italy, 1993

Enghaveparken pavilion, Arne Jacobsen
Copenhagen, Denmark, 1923

Triumphal Gate
Lorsch, Germany, 770

Shrine
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Durante seis meses, estudámos na École Polytechnique Fédérale de Lausanne, na 

Suíça. Essa circunstância permitiu-nos experimentar a condição de “estar longe de 

casa/escola”, um período de constante atrito com novos entendimentos do fazer 

arquitectura, diferentes métodos e resultados, e promoveu a estabilização de afinidades 

e discordâncias. Relembramos com alguma nostalgia os momentos de reclusão, de 

revisitação do(s) mestre(s), como se pela mediação da leitura dos textos, ensaiássemos 

um caminho de regresso e nos permitisse, de certa forma, “voltar a casa”.

Durante esse tempo, integrámos uma unidade curricular de “projecto”, supostamente 

equivalente ao que designamos por “projecto” na escola do Porto. Todavia, a 

designação “Teoria e Crítica do Projecto”, que lhe estava associada, antevia uma 

outra coisa. 

De facto, o exercício que nos foi proposto teve dois momentos bastante distintos: 

numa primeira fase, foi-nos pedido uma investigação sobre “o comum” que, talvez 

erradamente, interpretámos como uma discussão a ter sobre uma condição disciplinar, 

de linguagem ou até do propósito da arquitectura. Nesse sentido, produziram-se 
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50 Meters

Teatro del Mondo, Aldo Rossi
Venice, Italy, 1980

San Cataldo Cemetery, Aldo Rossi
Modena, Italy, 1971

Trajan Column, Apollodorus of Damascus
Rome, Italy, 113

Ramses II Obelisk
Luxor, Egypt, 10th century BC

Water Tank, Álvaro Siza
Aveiro, Portugal, 1991

FAUP (entrance), Álvaro Siza
Porto, Portugal, 1987-94

Arch of Hadrian
Athens, Greece, 131

Tower Tomb
Palmyra, Syria, 103

Columbus obelisk, Venturi, Rauch and Scott Brown 
Philadelphia, USA, 1992

Minaret of the Sehzade Mosque, Mimar Sinan
Istanbul, Turkey, 1548

Obelisk

pranchas onde figuravam diversas obras que agrupamos e rotulamos, procurando 

uma narrativa que justificasse o seu propósito para uma discussão sobre a ideia 

de comum. No entanto, “o comum” acabou por se traduzir numa investigação 

sobre edifícios colectivos contemporâneos e a sua capacidade de serem espaços “do 

comum”, trabalho que resultou num livro semelhante ao “Recuil” de Durand, para 

o qual cada grupo de trabalho elaborou três pranchas. 

O livro, organizado numa progressão de objectos mínimos até espaços onde o 

objecto perdia protagonismo, inicia nos “obeliscos”, construção maciça que tinha 

capacidade de definir espaço à sua volta, e finalizava na “ágora” e no “palimpsesto”, 

onde o espaço vazio se colocava como objecto principal a evidenciar. 

Paralelamente a estas pranchas, realizaram-se perspectivas lineares cuja imediatez 

permitia aferir a potencialidade destes espaços enquanto catalisadores do comum 

(através da inserção de elementos que conferiam escala, ocupação, etc), bem 

como provocar a urgência do seu desenho. Coube-nos elaborar uma prancha de 

“obeliscos”, outra de “templos” e ainda uma de “sequência - promenades”, grupos 
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200 Meters

Leça da Palmeira Swimming Pools, Álvaro Siza
Matosinhos, Portugal, 1966

Municipal Market, Eduardo Souto de Moura
Braga, Portugal, 1980

Gallaratese II Housing, Aldo Rossi
Milan, Italy, 1970

Dusseldorf Museum of Art, James Stirling
Dusseldorf, Germany, 1980

San Sabba’s School, Giorgio Grassi
Trieste, Italy, 1969

Sequence - Promenade

por nós definidos e colocados à discussão, por lhes reconhecermos capacidade de 

criar circunstâncias de “comum”. 

O interesse em elaborar um documento desta natureza vai para além da tendência  

de se configurar como um “livro de referências”, uma espécie de receituário onde 

se identificam similitudes formais ou programáticas. Reconhecemos agora que o 

livro era a possibilidade de procurar discernir aquilo que não conseguimos descrever 

na experiência da arquitectura, uma certa qualidade indizível e/ou silenciosa, que 

escapa a qualquer vínculo programático e que vai para além deste. Talvez o título 

do projecto de investigação provoque alguma luz sobre esta qualidade: “arquitectura 

sem conteúdo”.

Numa segunda fase, já com uma leitura sobre a possibilidade de configurar o espaço 

colectivo e com “campo referencial” estabelecido e evidenciado no livro, avançou-se 

para o projecto com a pergunta: “qual é a nossa proposta para a ideia do comum na 

contemporaneidade?”. Experimentou-se um processo diferente do anterior. Caberia  

aos estudantes a definição de um programa, qual o sítio onde implantar tal edifício 
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e que determinados tipos, apontados na nossa recolha, seriam pertinentes para a 

discussão, jogando sempre com a ideia de que a única circunstância do projecto 

era a folha respectiva no livro, onde aquele integraria o conjunto já estabelecido. 

Acabamos por definir um aglomerado de tipos: o templo, a escola e a promenade 

e, com essas premissas, desenhamos uma escola primária, para a pequena vila de 

Baranzate, perto de Milão, dividida em dois edifícios: um de salas de aula e salas 

comuns, de uso estrito da escola, e um outro, edifício-pavilhão de desportos, de 

uso colectivo, partilhado pela escola e pela comunidade. Mais uma vez, também 

aqui, não se tratou de um processo linear, nem tampouco livre de atrito (condição 

que se vê agravada pelo facto da elaboração do projecto ser desenhada em pares, 

circunstância que não tínhamos experienciado).

A vila de Baranzate pode configurar aquilo que em, 1958, K. A. C. Creswell definiu 

como the even covering of the field1. Um campo equilibradamente coberto de objectos, 

que define uma nova condição para a arquitectura, onde a questão de figura-fundo 

1 CRESWELL, K. A. C., “A Short Account of Early Muslim Architecture”, 1958 apud San Rocco, n. 2: The 
Even Covering of the field, Venice, 2011

EST. 1
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parece obsoleta, pois a figura dissolve-se, ela própria, em figuras. A possibilidade 

da figura, desaparece não por causa da sua abolição, mas devido à sua proliferação. 

A paisagem torna-se um universo figura-figura, ao ponto de as figuras tornarem-se 

irrelevantes. A forma desaparece por causa do excesso de desenho de figuras e de 

desejo destas. 

Com um cenário tão desprovido de propósito, procuramos desenhar no centro da 

vila, num terreno adjacente a uma igreja-caixa desenhada pelo arquitecto Angelo 

Mangiarotti. Na sua envolvente próxima, encontravam-se outros edifícios de carácter 

público, alheios entre si: a biblioteca, a câmara municipal, o posto de correios e um 

campo de futebol. Apenas um pontilhado de espaços verdes, anexos a cada um deles,  

poderia antever-lhes uma coerência possível.

Após diversos ensaios, depois de nos ter sido apontada uma condição de “maneirismo 

português”, o esforço, incentivado pela equipa docente, conduziu a uma produção 

quase maquinal de variadíssimas soluções, que tanto procuravam responder ao 

“programa” do livro, como aos problemas sugeridos pelo sítio. A impossibilidade de 

EST. 1
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corresponder a todas as solicitações gerou alguma frustração. A necessidade de ter 

que tomar decisões, impondo limites ao jogo, conduziu à solução de conferir alguma 

consciência de unidade ao percurso entre os diversos espaços verdes, visto que nos 

parecia ser necessário apenas apontamentos de possibilidade e não imposição. 

Um carimbo foi tudo o que precisámos. Dois edifícios iguais, “caixas sem conteúdo”, 

posicionadas estrategicamente. A sua distribuição interior informaria o espaço 

exterior: espaços menores e modulares fazem frente a espaços de percurso, enquanto 

os grandes vazios, mediados por pilares-lâmina, servem de pano de fundo a espaços 

de permanência. 

Um pequeno apontamento curvo hierarquiza-os e o percurso desenha-se.

EST. 1
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A intenção inicial deste texto é tornar evidente, com leituras que se fizeram, a tentativa 

de reconhecer uma ideia de arquitectura com a obra de Álvaro Siza, chamando a atenção 

para os limites, as margens entre o que se lê e o que se escreve, para o que está entre estes 

dois momentos. Todo o limite é um espaço de encontro, na medida em que nos obriga 

a revelá-lo, onde reconhecemos que os movimentos da leitura partem mais do interior 

de quem lê do que do exterior. Há qualquer coisa de uma subjectividade que, talvez 

intuitivamente, procura ler-se enquanto se escreve, opondo-se ao processo habitual de 

escrever quando já se leu. Trata-se, então, de ler escrevendo.

Reconhecendo o fascínio que nos suscita o trabalho de Álvaro Siza, tratamos de procurar na 

sua obra pistas que, de alguma maneira, pudessem clarificar qual a sua ideia de arquitectura, 

de modo a informar a nossa. Seria natural efectuar esta clarificação com leitura da obra 

construída do arquitecto Álvaro Siza. Contudo, sendo a obra de arquitectura silenciosa, um 

enigma que não faz nem responde a perguntas1, por necessidade, fomos deliberadamente 

ao encontro do que este escreveu, as palavras que, não sendo efectivamente a obra de 

arquitectura, são a única maneira de estabelecer um diálogo com o pensamento que a 

construiu e, assim, chegar a um encontro que nos elucide. Ao expor pelo processo racional 

da escrita aquilo que alimentou o acto criativo, que não é algo transmissível, procura 

tornar-se explícito algo que pela sua natureza é incerto e implícito, supondo mostrar 

fragmentado aquilo que é unitário, desconstruindo imagens numa lógica discursiva. Isto 

significa aceitar que só pela palavra é possível discutir, argumentar e justificar, que há na 

palavra uma promessa de compreensão conceptual2, que nos permite tentar aceder ao 

silêncio da obra ou, sendo isso impossível, que nos possibilite entreter uma relação singular 

com o indizível.

No decorrer desta leitura, e por acaso, dinamizamos uma leitura que pertence ao universo 

da palavra, a partir dos ensaios de Silvina Rodrigues Lopes e da obra de Herberto Helder. 

Por pertencerem ao espaço da palavra, estes textos e autores permitiram-nos tentar 

desvendar progressivamente o pensamento de Álvaro Siza, a partir do que este escreveu. 

Assim, atrevemo-nos a procurar evidências na leitura do conjunto de textos de Álvaro 

Siza, a partir de outras leituras, procurando uma aproximação à sua obra — sabendo de 

1 MOLDER, Maria Filomena, “O que é que a Louise Bourgeois sabe que eu não sei?” In Rebuçados Venezianos, Relógio 
d’Água, Lisboa, 2016, p.167
2 Id., ibid.
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antemão que aquilo que procuramos não é a clarificação do seu pensamento, mas do 

nosso, “uma vez que a clareza terá de pertencer à obra”.3

“Dizem-me (alguns amigos) que não tenho teoria de suporte nem método. 

Que nada do que faço aponta caminhos. Que não é pedagógico. (..)

Não exponho excessivamente as tábuas dos nossos barcos, pelo menos em mar 

alto. Por demais têm sido partidas. (...)

E não aponto um caminho claro. Os caminhos não são claros.”4

Aquilo que conduz a acção não é totalmente identificável, não é um caminho claro, 

há qualquer coisa de enigma presente que é necessário preservar, não o expondo 

excessivamente. E, contudo, é necessário procurar-lhe uma razão que a oriente, algo que 

seja transmissível. Trillo de Leyva chama a esta razão a “razão poética”5, uma razão que, 

mais ou menos consciente, orienta o enigma ao encontro de uma nova estabilidade. Entre 

pergunta e resposta, um limite em constante jogo entre mostrar e esconder.

“(...) o exemplo, ao pensar Arquitectura, veio dos escritores, e deles os poetas”6

“(...) Há uma questão que me interessa muito na poesia, e é o absoluto rigor 

no uso da linguagem. Creio que existem muitas afinidades entre o processo 

criativo do poeta e a forma de trabalhar em arquitectura, em ambas se precisa 

de rigor, essencialidade, clareza de discurso, uma mistura de ideias rápidas, 

aparentemente espontâneas que, no entanto, advêm de um trabalho imenso.”7

Permitimo-nos, no contexto desta leitura e elaboração deste trabalho, criar espaço para 

reconhecer que há coisas das quais não se pode falar, que não constituem o meio da 

palavra. A obra de arquitectura faz parte deste silêncio indizível. Assim, parece-nos natural 

que a palavra escrita de Álvaro Siza seja escassa, no sentido de clarificação da obra. É uma 

escrita próxima da poesia, no uso e exigência dos termos e do tempo da sua leitura; exige 

concentração para a dimensão e complexidade das ideias; para as conexões entre coisas 

aparentemente desconexas, para as entrelinhas. É, aparentemente, uma escrita que não 

aponta uma construção teórica e, contudo, uma leitura atenta conseguirá vislumbrar-lhe 

3 MOLDER, Maria Filomena, op.cit., p.168
4 SIZA, Álvaro, “Oito pontos” in 01 Textos, Civilização Editora, Porto, 2009, p.28
5 LEYVA, Juan Luis Trillo de, GARCIA-POSADA, Ángel Martinez, “La palavra e el dibujo”, Lampreave, Madrid, 2013, p29
6 SIZA, Álvaro, “O exemplo do escritor”, op.cit., p149
7 id., “El sentido de las cosas [Una conversación com Álvaro Siza]”, entrevista conduzida por SANTOS, Juan Domingo in El 
Croquis n.140, Madrid, 2007
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uma possível construção do pensamento que o autor nunca torna explícito, para não correr 

o risco de perder a necessidade de o escrever. Quando muito, poderá, eventualmente, ser 

explícito por estar implícito no próprio modo da escrita. Em limite, tanto através da 

escrita como do projecto, Álvaro Siza dinamiza sempre uma, e a mesma, relação singular 

com o silêncio e, daí, resultar uma forma de coerência, algo a que poderíamos chamar 

projecto de autor.

“Algumas vezes sinto necessidade de escrever - escrevo. Outras vezes pedem-

me para escrever; quando aceito, então é difícil. Pois cada texto se deve tornar 

necessidade, ou não significará muito. Assim igualmente acontece na prática 

da Arquitectura. (...) a difícil procura de autenticidade, de necessidade de 

expressão, libertam-nos do silêncio (...) de um discurso deve resultar outro 

silêncio, no sentido da serenidade e de disponibilidade.”8

“A escrita é um mal sublime”9, diz-nos Silvina Rodrigues Lopes nas primeiras páginas 

do livro “A teoria da des-possessão”. É um mal que nos retira a segura representação 

do mundo e de poder de actuação sobre ele, substituindo por uma doença do infinito10, o 

silêncio inapresentável. Contudo, é um mal fértil, na medida que nos permite ir para além 

de nós, para além do campo da subjectividade, permite-nos as já referidas ligações entre 

coisas desconexas, permite levantar o véu do silêncio à procura pelo indizível presente nas 

coisas. Para que seja fértil, terá de partir da necessidade de ter alguma coisa para dizer, não 

sabendo exactamente o que se quer dizer — afinal, é uma procura por autenticidade. Assim, 

não há um texto que consiga expor a obra, esta sobrevive na experiência da arquitectura, na 

disponibilidade para o silêncio que dela emerge.

“(...) Não gostaria de executar com as próprias mãos o que desenho. Nem de 

desenhar sozinho. Seria: esterilizar. O corpo-mão e mente e tudo - não cabe 

no corpo de cada um. E nenhuma parte é autónoma. (…) Encontramo-nos no 

mesmo interesse (…) E hoje: redescobrir a mágica estranheza, a singularidade 

das coisas evidentes.”11 “(...) toda a gente pode e precisa de desenhar.12

“(...) O desenho é uma forma de comunicação, com o eu e com os outros.”13

8 SIZA, Álvaro, op.cit.
9 LOPES, Silvina Rodrigues, “Teoria da des-possessão” Averno, Lisboa, 2013, p9
10 id., ibid.
11 SIZA, Álvaro, “Oito pontos”, op.cit., p.28
12 id., “A importância de saber desenhar”, op.cit., p37
13 id., ibid.
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Poderíamos afirmar que existe, na obra e pensamento de Álvaro Siza, uma atmosfera de 

confronto entre sujeito e comum/colectivo. Contudo, a expressão “confronto” transporta 

em si uma vaga condição de afirmação de uma parte junto da outra correspondendo, 

de certo modo, à anulação de uma para que a outra possa existir. Não é o caso. Talvez a 

expressão mais precisa seja atrito14, onde não existe uma anulação, mas sim um desvio de 

sentidos. Assim, a escrita de Álvaro Siza torna evidente que o seu processo, o seu método, 

para fazer arquitectura passa pelo reconhecer do espaço que está entre si, o eu, e um outro. 

É nesse lugar incerto onde se dá o encontro capaz de tornar possível, e evidente, o silêncio 

necessário à experiência da arquitectura. Sugere-nos, assim, que esse método, essa forma de 

tornar evidente o atrito entre sujeito e um outro, terá de passar pelo desenho.

A escrita e o desenho, enquanto faculdades de extensão15 do pensamento, jogam com o 

tempo libertando-se da nossa presença, pertencem a uma coisa que estará por vir. Essa 

coisa, que não conseguimos nomear, tem lugar na experiência do observador, na forma 

como descodifica o que vê, no silêncio que desse discurso decorre. Na obra de Álvaro Siza, 

o desenho toma as rédeas desta relação e, apesar de não ser exclusivo motor desta, provoca 

uma revelação do sentido da incerteza da criação, simultaneamente protegendo-a de uma 

exposição excessiva. É uma “ânsia de limpidez”16, clarificação daquilo que se procura. É 

desejo de comunicação com o outro, numa “fala que não fala de” 17, uma fala de aproximação 

ou de encontro, que recusa que o que se nos apresenta seja reduzido a objectos e que nós 

sejamos reduzidos a sujeitos. Mas o que é que pode ser este outro e o que pode configurar 

este estar entre? 

“(...) Revela o desenho feito de total concentração, de atenção a todas as coisas, 

antagónicas e, contudo, convergentes; feito de progressiva e interdisciplinar 

dependência. (...)

Nesse texto [desenho] me vou reconhecendo (...)”18

A condição de se ir reconhecendo é, aqui, sintoma de algo mais alargado. Trata-se de 

reconhecer que entre nós e aquilo que está perante nós existe uma espécie de afinidade19, 

14 LOPES, Silvina Rodrigues, “Literatura, Defesa do Atrito”, Edições Língua Morta, Lisboa, 2018, p157
15 LEYVA, Juan Luis Trillo de, GARCIA-POSADA, Ángel Martinez, op.cit.
16 SIZA, Álvaro, “Manhã entre os Deuses”, op.cit., p75
17 LOPES, Silvina Rodrigues, op. cit, loc. cit.
18 SIZA, Álvaro, “Prefácio”, op.cit., p109
19 HELDER, Herberto, “Teoria das cores” in Os Passos em Volta, Assírio & Alvim, Lisboa, 2013
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à qual só conseguimos aceder através de uma leitura atenta, uma leitura que configure 

“uma perda de autoridade reversível entre autor e leitor”20 e remeta, um e outro, para um 

espaço comum, um anonimato recíproco. Só assim poderá ser compreensível a síntese que 

Álvaro Siza nos apresenta, construída nesse espaço de reconhecimento mútuo, onde não 

é possível separar o eu que desenha do eu que observa. A sua obra evidencia a sua síntese: 

viver absorvido pelo outro, enquanto “anónimo mas [que] a cada momento [é] diferença 

que embate na diferença de quem lê”.21

“Por isso, Arquitectura é risco e o risco procura o desejo impessoal e o 

anonimato, a partir da fusão de subjectividade e objectividade. Em última 

análise, em progressivo distanciamento do Eu.”22

Risco, na língua portuguesa, é uma palavra que comporta um duplo significado. Se, por 

um lado, procura definir a exposição a um problema, a uma dificuldade, “tomar um risco, 

arriscar”, por outro, pode ser a consequência material de um acto de desenho, “fiz aqui 

uns riscos”. Não será por acaso o uso desta expressão como aproximação a uma definição 

de arquitectura por parte de Álvaro Siza. A ambiguidade da expressão abre espaço à leitura, 

abre espaço ao estar entre. Assim, a arquitectura comporta em si um risco, o risco da perda 

inerente ao caminho entre ler e escrever, entre observar e agir, entre desenhar e construir. 

Contudo, é uma perda paradoxal, no sentido em que o que está em causa não é a perda 

do sujeito, mas sim a incorporação em si de desejos, intenções e movimentos daquilo que 

o rodeia e lhe é externo, deixando-o de o ser — há qualquer coisa de deslocação, daquele 

que lê e passa a escrever23, como tendo em si “todos os sonhos do mundo”24, mesmo não 

sabendo nada. Essa deslocação tem algo de muito subjectivo, no sentido em que o sujeito 

que lê, o arquitecto, produz porque se ocupa de si enquanto actor nessa relação, uma vez 

que reconhece a necessidade de mergulhar nesse abismo, como o coloca Maria Filomena 

Molder, tratando-se sempre de “conseguir regressar à superfície [deste], trazendo consigo 

alguma coisa que se arrancou”25 a essa deslocação.  O que a ambiguidade da expressão risco 

nos permite vislumbrar é que a saída para este abismo poderá encontrar-se no desenho, nas 

circunstâncias que este absorve, dinamiza e expõe. 

20 LOPES, Silvina Rodrigues, “Teoria da des-possessão” Averno, Lisboa, 2013, p.12
21 Id., ibid.
22 SIZA, Álvaro, “Sobre Pedagogia”, op.cit., p.169
23 LOPES, Silvina Rodrigues, op. cit., loc. cit.
24 CAMPOS, Álvaro de, “Tabacaria” in Poesias de Álvaro de Campos. Fernando Pessoa. Lisboa, Ática, 1944 (imp. 1993)
25 MOLDER, Maria Filomena, op.cit., p.170
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Como um palimpsesto, o desenho expõe o “comprometimento na complexidade das 

transformações que cruzam o espaço”26 e, pelo silêncio que provoca, atinge uma espécie de 

estabilidade entre subjectividade e objectividade. 

“Todos os gestos — também o gesto de desenhar — estão carregados de 

história, de inconsciente memória, de incalculável, anónima sabedoria.

É preciso não descurar o exercício, para que os gestos não se crispem, e com 

eles o resto.»27

“O desenho é a linguagem e a memória, a forma de comunicar consigo e com 

os outros, a construção. (...)”28

“Projectar: há um princípio quase em nebulosa, raramente arbitrário.

Perpassa a história toda, local e estranha, e a geografia, histórias de pessoas e 

experiências sucessivas, as coisas novas entrevistas, música, literatura, os êxitos e 

os fracassos, impressões, cheiros e ruídos, encontros ocasionais.”29

Num outro momento de leitura da escrita de Álvaro Siza, na procura de uma melhor 

definição da ideia de anónimo e de como esta poderia instruir o projecto, deparamo-nos 

com a recorrente presença da memória enquanto inconsciente convocação da história (ou 

do tempo), normalmente associada ao exercício de desenhar. Se, por um lado, o espaço do 

desenho convoca e torna visível a relação do eu que desenha com aquilo que o rodeia, 

por outro lado, não se limitará ao que está perto, nem ao que imediatamente é perceptível. 

Permanece uma leitura atenta que atravessa todas as coisas, uma leitura trans-histórica30 que 

não reconhece proveniências, que se faz no inconsciente. Interessa perceber que leitura é 

esta. Talvez intuição?

“Envelhecer é perder a capacidade de concentração, sabendo mais. Ou de 

remorso — ou de inconsciência. (Ter a consciência disso).”31

«É certo que um projecto parte sempre de uma ideia intuída, 

independentemente do conhecimento mais ou menos profundo de objectivos 

e de condicionantes.”32

26 SIZA, Álvaro, “Farmácia Moderna”, op.cit., p.45
27 id., “A importância de saber desenhar”, op.cit., p.37
28 id., “O desenho como memória”, op.cit., p.137
29 id., “Projectar”, op.cit., p.317
30 LOPES, Silvina Rodrigues, op.cit, p.47
31 SIZA, Álvaro, “A passagem do tempo”, op.cit., p.108
32 id., “Pedem-me para falar do Chiado”, op.cit., p53
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“Vale a pena reestudar esta forma de construir. E é urgente: a intuição não 

explica nem ensina.”33

Envelhecer é abstrair-se cada vez mais, é perder(-se), esquecer — ou selecionar por 

consecutivo esquecimento, destacando aquilo que sobrevive. A inconsciência, em Álvaro Siza, 

anda estreitamente associada à ideia dessa memória intuída ou, melhor, esquecida34. Como 

estudar aquilo que não se ensina, nem se explica — ouvir o silêncio? Talvez consigamos 

entreter essa procura com a convocação da intuição como uma escrita “que desenha um 

espaço de hospitalidade que caracterizamos entre o determinado e a indeterminação”35. 

A primeira acção de projecto tem sempre qualquer coisa de intuitivo, de reacção ao 

problema que se apresenta perante nós e, contudo, não será aleatório. Quando o arquitecto 

se deixa influenciar pelo que o rodeia, não o faz alheado de si, como mero veículo do 

exterior para o interior, fá-lo rodeado pelo que na memória é reconhecível e pelo que é 

envolvência nessas figuras ou vozes. Há um primeiro momento em que a memória se dá na 

acção do arquitecto e, nesse sentido, não será um momento aleatório, a sua origem não 

se circunscreve aos limites do sujeito, de uma voz singular. Existe uma recordação que se 

convoca, inconscientemente, que motiva o movimento do desenho, que toma decisões 

nesse exacto momento e nem sempre o conseguimos determinar. É um momento de 

inconsciência, consciente de si, ou seja, as vozes disseminadas no desenho participam no 

anónimo36, uma presença que apenas se manifesta silenciosamente na obra de arquitectura. 

Por isso, na obra de Álvaro Siza, são frequentes as associações da forma a um sem-número 

de proveniências e, apesar disso, impossível de as reconhecer individualmente. Quando 

muito, conseguimos discernir uma certa atmosfera dessa proveniência, isto porque as 

recordações não podem ser meramente depositadas na obra de um modo consciente. 

Fazê-lo seria anular a potência libertadora da intuição — construída pela leitura atenta de 

outras leituras, intuição que se faz “derrota de um eu absoluto”37 e que reivindica para o 

projecto um “eu-passagem entre o eu e o outro”38. Exige-se à intuição a des-possessão da 

33 id., “Brasil”, op.cit., p.51
34 AGAMBEN, Giorgio, “Ideia de Vocação” in Ideia de Prosa (João Barrento, Trad.), Edições Cotovia, Lisboa, 1999, p.37
35 LOPES, Silvina Rodrigues, op. cit., p23
36 id., ibid.
37 id., p24
38 id., ibid.
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recordação, para que o desenho do projecto seja capaz de se perder nos limites do que está 

antes, do que vem e do que o atravessa obliquamente. 

Assim, parece-nos de difícil gestação uma ideia de aleatoriedade ou grau zero do 

projecto. O arquitecto não é inocente, há uma construção dessa inocência, uma “segunda 

espontaneidade”39; não é detentor de liberdade, mas liberta-se no fazer. O acto artístico 

(ou poético) existe nesse espaço, em que a memória singular não é simplesmente anulada, 

mas sim fundida com outras e, através da sua des-possessão, convocadas em esquecimento. A 

memória é, assim, construção e invenção, fruto de um desgaste de significados e ordem, 

perda de si para o outro. 

“Pelo exercício da invenção e da memória, a arquitectura faz-se instrumento e 

objecto de procura de beleza — desejo colectivo instintivo (...)”40

“Sou conservador e tradicionalista, isto é: movo-me entre conflitos, 

compromissos, mestiçagem, transformação.”41

“(...) dar resposta a uma necessidade social particular, que inclui e da qual 

dependem as outras: a Beleza. Essa é a primeira responsabilidade do arquitecto, 

e nunca o capricho.”42

“A recusa de um belo consensual é o patamar da beleza autêntica (...)”43

Silvina Rodrigues Lopes aponta um caminho para a leitura do anónimo. Diz-nos que, com 

o ponto de vista na escrita, a “verdade de um texto depende de um rigor a-significante”44. 

A este rigor atribui-se o espaço de encontro, da passagem entre o eu que lê e o que 

escreve. Significante por pertencer a ambos, a-significante por não pertencer a nenhum. 

Atrevemo-nos a transpor esta verdade para a arquitectura e atribuir-lhe a condição de 

beleza. Para Álvaro Siza, a beleza só se constitui como tal se a ela corresponder uma 

recusa do belo consensual. Assume-se no reconhecimento do equilíbrio necessário entre 

desejo e conservadorismo, entre risco e silêncio, entre o eu e o outro. Talvez daqui resultem 

alguns problemas de leitura, onde a primeira interrogação seria: como se acede a esse 

39 SIZA, Álvaro, “Sobre a espontaneidade”, op.cit., p.165
40 id., “Medalha Internacional das Artes da Comunidade de Madrid”, op.cit., p.289
41 id., “Oito Pontos”, op.cit., p.28
42 id., “Doutoramento Honoris Causa em Coimbra”, op.cit., p.195
43 id., “Beleza”, op.cit., p.353
44 LOPES, Silvina Rodrigues, op.cit., p.37
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reconhecimento, teremos necessidade de o fazer? Não será o projecto — e o desenho — o 

lugar de eleição para animar este reconhecimento de mediação? 

Lugar de conflito e compromisso, o projecto poderá ser o lugar de uma afirmação plena 

do belo enquanto subjectividade de quem nele participa, o “único lugar da relação entre 

sujeitos, que é uma relação de perda, apelo que os atira para o vazio de si, hipótese de 

renovação. Do lugar de uma possessão mútua à des-possessão”45. 

“A criação arquitectónica nasce de uma emoção, a emoção provocada por um 

momento e por um lugar. O projecto, e a construção, exigem dos autores que 

se libertem dessa emoção, num progressivo distanciamento - transmitindo-a 

inteira e oculta. A partir daí, a emoção pertence ao(s) outro(s). (...) Esse parece 

ser o caminho único para qualquer síntese, compacta como que para que se 

torne Forma, isto é, compreensível e funcional: bela.”46

“O objecto perfeito será um espelho sem moldura nem lapidado - o 

fragmento de um espelho - poisado no chão ou encostado a um muro. Nele 

um míope observa formas, sombras em movimento, reflexos de reflexos. Assim 

se alimenta o desenho.”47

Para nossa inquietação, estabelecem-se diferentes espaços de encontro: (1) a emoção de um 

eu perante a sua relação com o tempo e o espaço; (2) a construção de uma condição de 

estar entre, que alimentada por uma memória esquecida, dinamiza uma espaço de desenho 

que procura distanciar-se de si, para que possa ser lido e transmitido o outro; (3) uma 

relação do eu com todos os outros, com o infinito.

45 id, p.104
46 SIZA, Álvaro, “Prefácio”, op.cit., p.109
47 SIZA, Álvaro, “Sobre a dificuldade de desenhar um móvel”, op.cit., p.95
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“Pois cada texto se deve tornar necessidade, ou não significará muito.

Assim igualmente acontece na prática da Arquitectura.

(...) Sempre para mim o exemplo, ao pensar Arquitectura, veio dos escritores, e 

deles os Poetas, artífices competentíssimos do registo e do sonho, habitantes da 

solidão.”1

A circunstância de escrever uma dissertação sobre arquitectura, fez surgir em nós o 

sentimento de que tudo seria possível fazer, confrontando-nos com a possiblidade do seu 

contrário: precisamente que nada é possível. Urge, então, a necessidade de aproximação 

sob o olhar objectivo e preciso da ciência, que nos condiciona através do seu veículo 

primário, a escrita, que por ser um espaço construído é de difícil e precisa aproximação. 

Isto confere-lhe uma dupla condição, a de utilidade concreta, enquanto momento de 

leitura, e a de continuidade permanente, enquanto estabilização e transmissibilidade 

do conhecimento. Facilmente verificamos que se incorre numa contradição de difícil 

resolução — uma representação de “uma condição permanente de estudo dificilmente 

poderá reivindicar uma utilidade imediata. (...). Deveria ser claro, de facto, que numa 

sociedade dominada pela utilidade são justamente as coisas inúteis que se tornam um bem 

a salvaguardar. A essa categoria pertence o estudo”2. Será, por isso, difícil arrancar à dupla 

condição de utilidade e de estudo de uma dissertação motivação para a escrever.

 

No entanto, e se a partir da leitura do que Álvaro Siza escreve, reconhecemos a arquitectura 

“não como uma matriz, [não como uma série de procedimentos a efectuar tendo em 

mente um resultado a alcançar, mas antes como] provocação, logo vocação de distorcer, 

de transformar, [como] desejo, lentidão, destruição, desprendimento e construção”3, somos 

confrontados com a necessidade de que o trabalho ultrapasse a sua condição de procura 

objectiva, abraçando o espaço de lenta construção que parte da subjectividade. Isso 

pressupõe assentar uma primeira resposta em relação à natureza da arquitectura, aquilo 

que perseguimos. Silvina Rodrigues Lopes, ao procurar uma resposta para a pergunta “o 

que é a literatura?”, estabelecendo-a como a “instauração de um certo tipo de relação 

com textos escritos”4, dá-nos pistas de como poderemos configurar a resposta mínima, sob 

forma de relação, à pergunta “o que é a arquitectura?”. Primeiro, parece-nos impossível 

1 SIZA, Álvaro, “O exemplo do escritor” in 01 Textos, Civilização Editora, Porto, 2009, p.149 
2 AGAMBEN, Giorgio, “Estudantes” in Ex-curso Série A #1, Revista Punkto, 2018
3 SIZA, Álvaro, “Sobre a dificuldade de desenhar um móvel”, op. cit., p.95
4 LOPES, Silvina Rodrigues, “Literatura, Defesa do Atrito”, Lisboa, Edições Língua Morta, 2018, p.8

A importância de não-fazer
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resolver o conflito entre o objectivo e o subjectivo, a menos que o traduzamos na suspensão 

de sentido; segundo, que “desencadear movimento de pensamento sem assunto ou tema 

pré-determinado”5 parece ser o caminho a percorrer — e talvez desta forma, resistir a ter 

de fazer alguma coisa.

A este propósito ocorre-nos uma crónica datada de 1971 que Herberto Helder publica 

no “Notícia-Semanário Ilustrado”, que inicia com a seguinte expressão: “Lavorare Stanca 

é um título de um livro. Significa trabalhar cansa.”6 Para o poeta, trabalhar, efectivamente, 

cansa. Ou, melhor: quem trabalha como “uma besta não passa, evidentemente, de uma 

besta”7 e isso, sim, cansa. Como é óbvio, o que está aqui em causa não é uma necessidade 

última de nada fazer, no sentido extremo de inactividade, mas sim de reconhecer o espaço 

do ócio, enquanto atitude “que não consiste em não fazer nada, mas sim fazer muitas das 

coisas não reconhecidas pelas formulações dogmáticas da classe dominante”.8 

Wittgenstein afirmava que “o trabalho [em filosofia] é, na realidade, mais um trabalho 

sobre si próprio: sobre a nossa própria interpretação. Sobre a nossa maneira de ver as coisas 

(e sobre o que delas de espera)”.9 Assim se nos revelou a necessidade de escrever. Que 

uma dissertação em arquitectura pode — e deve — ser um espaço onde as dimensões da 

individualidade e a da universalidade possam concorrer, almejando ser partilhável.

Assente que o arquitecto é artista e técnico10, dependente da intuição e indução, e que 

arquitectura “é arte universal [que] depende e resulta de inesgotáveis cruzamentos de 

cultura, compartindo os múltiplos modos de construção e de expressão da natureza 

humana”11, caminhamos conscientes da necessidade e oportunidade de trabalhar um espaço 

de escrita e imagem composto por diversos materiais e ambientes que, embora façam 

sentido por si próprios, possam construir um todo que informe de modo fundamental um 

projecto-de-arquitectura, a nossa casa, que desejamos ser capaz de reduzir a brutal e inibidora  

possibilidade do tudo e do nada.

5 id., ibid.
6 HELDER, Herberto, “em minúsculas”, Porto Editora, Porto, 2018, p.50
7 ALMADA NEGREIROS, José de apud HELDER, Herberto, op. cit., loc. cit.
8 STEVENSON, Robert Louis, “A apologia do ócio / A Conversa e os Conversadores”, Antígona, Lisboa, 2016, p.11
9 WITTGENSTEIN, Ludwig, “Cultura e Valor”, Edições 70, Lisboa, 1996, p.21
10 SIZA, Álvaro, “Sobre pedagogia” in 01 Textos, Civilização Editora, Porto, 2009, p.167
11 id., “Medalha Internacional das Arte da Comunidade de Madrid”, op. cit., p.289
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No texto “Ideia do silêncio”, Giorgio Agamben reconta uma antiga história ateniense. 

Se nela decidirmos substituir o termo “filósofo” por “arquitecto”, pensamos ter um bom 

ponto de partida para a discussão que aqui nos ocupa.

“Os Atenienses tinham por hábito chicotear a rigor todo o candidato a filósofo, e, se 

ele suportasse pacientemente a flagelação, poderia então ser considerado filósofo. Um 

dia, um dos que se tinham submetido a esta prova exclamou, depois de ter suportado os 

golpes em silêncio: ‘Agora já sou digno de ser considerado filósofo!’ 

Mas responderam-lhe, e com razão: ‘Tê-lo-ias sido, se tivesses ficado calado’”12.

Álvaro Siza diz-nos que, para ele, o exemplo para falar de arquitectura vem dos poetas, 

“habitantes da solidão”13. A arquitectura tem certamente alguma coisa a ver com a ideia 

de solidão, se esta for lida enquanto silêncio. Não por ser ausência de discurso, mas sim 

de disponibilidade para a serena procura de autenticidade e liberdade. O silêncio será, 

nesse sentido, interminável. Contudo, “a encomenda e todos os problemas inerentes”14 

libertam-nos do silêncio, da espera de razões para falar, o que significa ser essa a identidade 

da arquitectura. Esta está escondida no silêncio da obra, sob a “forma de uma visão”15 

—“Sem outro suporte para além deste, hesitante, o pensamento aventura-se”16.

«É preciso saturar o desenho de íntima segurança, serenidade, alguma coisa do 

incompleto que é, alguma instabilidade para que algo receba do que o rodeia — assim 

se transformando. Para que não se desfaça e nada desfaça, subitamente inundando o 

espaço, logo tornando ao anonimato.»17

“Uma grande viagem em espiral sem princípio nem fim, na qual se entra quase ao 

acaso.”18

Stéphane Mallarmé, em 1897, ensinou-nos a ler o vazio nas palavras, quando desenhou 

o poema “Un coup de dés jamais n’abolira le hasard”. Num primeiro encontro com 

este poema, procuramos incessantemente desconstruir o seu significado através da palavra, 

12 AGAMBEN, Giorgio, “Ideia do Silêncio” in Ideia da Prosa, Lisboa, Edições Cotovia, 1999, p.111
13 SIZA, Álvaro, “ O exemplo do escritor” in 01 Textos, Civilização Editora, Porto, 2009, p.149
14 id. 
15 MOLDER, Maria Filomena, “O que é que a Louise Bourgeois sabe que eu não sei?” In Rebuçados Venezianos, Relógio 
d’Água, Lisboa, 2016, p. 161
16 AGAMBEN, Giorgio, op. cit., loc. cit.
17 SIZA, Álvaro, “Sobre a dificuldade de desenhar um móvel”, op. cit., p.95
18 id., “Projectar”, op. cit., p.317
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através do significado que esta transporta. A procura levou-nos a traduções para outras 

línguas, que dominássemos com mais facilidade, procurando perceber o que afinal tornaria 

o acaso uma coisa tão forte que nem um lance de dados o conseguisse abalar . Subitamente, 

já não era sobre a “eterna circunstância de um naufrágio”19 que líamos. Ou talvez fosse, 

mas já não liamos as palavras, nesta ou naquela língua. A atenção recaía precisamente 

sobre o que estava entre o que surgia grafado. Como circunstâncias de possibilidade, os 

espaços brancos deixados entre as palavras e as frases ocorrem-nos como espaços do acaso, 

da interpretação, das emoções transmitidas — inteira e ocultamente.

*
Não tendo o espaço em branco, em primeira instância, significado próprio, parece-nos 

interessante poder associá-lo à ideia de acaso, enquanto imprevisível abertura20. E porque 

“só na língua materna se pode dizer a verdade”21, procuramos a origem da palavra acaso, 

que remete para o latim casus, que significa acontecimento, acidente ou acto de cair. Mas 

o que se revela interessante nesta procura pela origem etimológica é que, para os romanos 

a palavra casa, que significa construção precária e provisória, uma cabana ou barraca, tem, 

em certa medida, a mesma origem que a palavra acaso. Curiosamente, os romanos usavam 

a palavra domus para nomear o espaço do habitar íntimo, e não a palavra casa, porque 

esta, a casa, não deter a força da acção que a domus exercia sobre a natureza. A ideia de 

casa traz consigo a fragilidade imprevisível, não apenas enquanto construção, mas sim do 

próprio acto do “fazer-se habitar para praticar esse estar-no-mundo”22. O sentido do acaso, 

enquanto “experiência do mundo”23, é o de reconhecer uma dimensão específica da vida, 

improvável e que exige incondicional atenção, a “capacidade de escutar o imprevisível”24.  

O acaso que Mallarmé nos aponta é uma abertura à “improbabilidade da interpretação”25 

do próprio poema. Abertura como procura por uma nova linguagem, pelo indizível mundo 

do acaso, sinónimo de libertação de códigos, de referentes, de imagens — sobrando-se a si, 

o que não significa o mesmo que a negação de tudo isso. 

19 MALLARMÉ, Stéphane, “Un coup de dés jamais n’abolira le hasard” [1914], Gallimard, Paris, 1993
20 HELDER, Herberto, “Ou o poema contínuo” apud LOPES, Silvina Rodrigues, A inocência do devir, Língua Morta, Lisboa, 
2019
21 AGAMBEN, Giorgio, “Ideia do Único”, op. cit., p.40
22 BISMARCK, Pedro Levi, “A memória do presente” in Revista Punkto n.1: Acaso, 2010, p.18
23 id., ibid.
24 id., ibid.
25 id., p.17
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Imagine-se um dado. Mesmo sendo infinita a possibilidade de tentativas e sermos incapazes 

de adivinhar o que acontecerá após o lançamento, este só pode ter como resultado uma 

das seis faces.

Nos escritos de Álvaro Siza reconhecemos o desenho como espaço deste imprevisível, 

espaço de atrito onde se materializa “a essência criativa do ser no mundo, onde este encontra 

o seu próprio espaço de acção e liberdade”26 que, quando se abre, inunda o espaço27 e 

faz-se casa. A indeterminação deste espaço, sempre em devir, não é uma condição de 

impossibilidade, de esconder do mundo, é antes o que possibilita que este receba o que o 

rodeia, transformando-se. É a indeterminação que comunica e possibilita a arquitectura, 

deixando sempre que algo mais venha e (des)faça a casa, para que esta pertença ao mundo. 

E porque fazer casa requer incessante incompletude segura de si28, tudo resulta numa 

viagem onde princípio e fim se confundem — um acaso.

Numa época em que tendemos a desconsiderar tudo o que não seja produtivo, racional, e 

utilitário, é importante reforçar a ideia de que a arquitectura não é a resposta mais rápida e 

eficiente a uma questão-problema; pelo contrário, é uma tentativa de mediar todas as suas 

condições - desde a ideia, abstracta, até à construção concreta de um edifício — de modo 

a proporcionar um continente habitável ao ser humano. A arquitectura assume, assim,  

um papel determinante: proporcionar o inútil, como que sublinhando a importância da  

ambiguidade entre trabalho/ócio, prático/obsoleto, hábito/contemplação. Não existe 

apenas um inútil que é permitido, questionam-se as relações entre utilidade e inutilidade, 

que podem e devem ser transformadas. O tempo livre não-estruturado, o aborrecimento 

ocioso, permite a capacidade de vacilação29.

26 id., ibid.
27 SIZA, Álvaro, “Sobre a dificuldade de desenhar um móvel”, op. cit., p.95
28 id., ibid.
29 cf. AGANBEM, Giorgio, “O Aberto, o Homem e o Animal”, Edições 70, Lisboa, 2011
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(...) O projecto, e a construção, exigem dos autores que se libertem dessa emoção, num progressivo 

distanciamento - transmitindo-a inteira e oculta. (...)
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“A maior parte dos meus desenhos obedece a um fim preciso: encontrar a 

Forma que responda à Função e da função se liberte - e do esforço - abrindo-

se a imprevisível destino. (...)

Pode um retrato minucioso ou um risco ao acaso iluminar no instante a 

paciente pesquisa, percorrendo os corredores da memória, sem que haja apelo 

ou consciência disso.”1

  “Esquece tudo o que vê (do muito que vê). (...)

  Por isso nunca inventa nem copia. Nem ninguém. (...)

  Quem mais vê mais inventa, não sendo isso contradição”2

Sendo certo de que as leituras dos escritos de Álvaro Siza nos permitiram discernir a 

possibilidade de uma arquitectura enquanto espaço de relação, parece-nos agora necessário 

focar a atenção na relação que estabelecemos com o que fomos e vamos conhecendo, 

com a memória. Contudo, não sendo historiadores, evitaremos a precisão que lhe poderia 

conferir o uso da história e do tempo. Somos “consumidores” de imagens, filosofias e ideias 

do passado. Possivelmente compreenderemos mal estas imagens, porque lemos a obra à luz 

da preocupação que nos é própria e como se estas devessem verdadeiramente instruir-

nos. Uma análise paciente, digna de historiador, é um guia, não um fim. Não tentamos 

compreender a obra de Álvaro Siza, mas sim avaliar as suas potencialidades frente a um 

determinado grupo de dados de um problema. Uma atitude absolutamente insustentável 

e, por isso, legitima e fecunda, se permitir mediante as tentativas fazer sobressair a natureza 

das nossas dificuldades presentes, os nossos verdadeiros problemas, questionar os nossos 

axiomas.

O trabalho de elucidação a partir de um outro arquitecto, ou obra, faz-nos compreender 

um método de pensamento arquitectónico. Uma interpretação contemporânea dos 

problemas da arquitectura, se utilizar instrumentos e metodologias retiradas desse trabalho 

de elucidação, procura revelar os contornos desse mesmo problema. No entanto, uma tal 

utilização do passado da arquitectura não poderia, de forma válida, resultar do desejo de 

enriquecer o nosso conhecimento da história, visto que corre o risco de tudo confundir 

e falsear. Nesse sentido, o que nos propomos fazer é aplicar métodos de aproximação de 

um certo arquitecto ao real, a dados, não do seu problema, mas do nosso, para melhor 

1 SIZA, Álvaro, “Desenhos – Exposição Japão” in 01 Textos, Civilização Editora, Porto, 2009, p.273
2 id., “Projectar” in 02 Textos, Parceria AM Pereira, Lisboa, 2018, p.51

Elogio do projecto contínuo
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esclarecer as dificuldades que lhe são inerentes. Talvez não haja outro meio para avaliar 

os progressos em arquitectura (se é que se pode usar o termo progresso) senão esta 

possibilidade que se oferece constantemente de confrontar um modo de pensar anterior/

exterior ao nosso com dados novos. Uma confrontação que não pode deixar de mostrar o 

quanto permanece instrutiva a memória, se não a estabelecermos como anterior, portadora 

de autoridade. O que aí vem, o momento presente, turbilhão entre passado e futuro, 

também faz parte desta história. Faz-se incomunicante3 e, por isso, nela reconhecemos o 

agora4, mistura de passado e futuro, sobrepostos, onde se confunde aquilo que é acção nossa 

e aquilo que foi acção de outro. 

Ou, pelo menos, que se possa ver tudo de outra maneira5.

“Na verdade, as citações são escolhas espirituais em que a intimidade descobre a sua 

peculiar etimologia, são focos de recolhimento, reuniões de energias, restabelecimento e 

exercício de um propósito artístico.”6

“Não tenhamos ilusões: escrevemos sempre depois de outros. No meu caso, a essa 

operação de ideias e frases de outros que adquirem outro sentido ao serem levemente 

retocadas deve acrescentar-se uma operação paralela quase idêntica: a invasão, nos meus 

textos, de citações literárias totalmente inventadas, que se misturam com as verdadeiras. 

Isso complica ainda mais o procedimento, mas também é verdade que o alegra.”7

A ideia de citação, na escrita, permite-nos elaborar sobre a possibilidade do estar entre, 

enquanto manifestação desta intenção de procurar este espaço. Quando “escrevo na 

plena posse das minhas faculdades de leitura, assinala-se a derrota de um Eu absoluto e 

reivindica-se para o acto da escrita um eu-passagem entre o eu e o outro. Estamos perante 

uma das manifestações da ‘vontade de relativização’”8, diz-nos Silvina Rodrigues Lopes. 

Esta ideia de um “eu-passagem” permite-nos, enquanto personificação de uma acção, 

reconhecer que a dispersão e a síntese não são antónimas, mas sim acções que concorrem 

3 id., “Souto de Moura” in 01 Textos, Civilização Editora, Porto, 2009, p.71
4 MORTON, Timothy, “Dark ecology, for a logic of future coexistence”, Columbia University Press, New York City, 2016
5 BALLESTEROS, José, “Ser Artificial. Glosario Práctico para Verlo Todo de Otra Manera”, Fund. Caja dos Arquitectos, 
Madrid, 2009
6 MOLDER, Maria Filomena, “Matérias Sensíveis”, Relógio d´Água, Lisboa, 1999, p. 121
7 VILA-MATAS, Enrique, “Perder teorias”, Teodolito, Porto, 2011, p.50
8 LOPES, Silvina Rodrigues, “Teoria da des-possessão”, Averno, Lisboa, 2013, p.24
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num único sentido, o do “direito de perder-se”9. É assumir que entre aquilo que fazemos 

e o outro existe um espaço, uma espécie de comum, e que para lhe acedermos é preciso uma 

acção, um método, que envolve necessariamente a experiência de se libertar de si.

E se, na escrita, “a citação segue uma lógica da errância dos textos [e] nada de os assinalar, 

de lhes respeitar uma autoria ou de lhes construir um sistema”10, o mesmo acontecerá 

no processo de fazer arquitectura, onde um “arquivo”11 de obras, autores, imagens, 

etc., povoam aquilo que desenhamos, sem que, conscientemente, lhes reconheçamos 

proveniência. Essa espécie de anonimato da obra, provocado por esse sem-número de 

citações “dá-se num processo de dispersão, um caminho que se move na atracção do 

secreto”12, um caminho à procura do silêncio. O uso da citação é, então, procura de um 

potencial espaço que evidencie a tecelagem do contínuo, um reconhecer do estar entre, 

“é uma perda de autoridade reversível entre autor e leitor remetidos para uma estranheza 

mútua, um anonimato comum.”13 Tal uso efectua-se sem aspas14, para que, como lemos em 

Agamben, se “dissolvam inteiramente na linguagem”15, o que é o mesmo que dizer que se 

dissolvam no autor, dissolvendo-o a si mesmo em prol de um anonimato que seja comum 

tanto ao autor, ao citado, e ao leitor. Em arquitectura, estas citações são visões, imagens 

que traduzem uma firme vontade de delimitar esse vulto que é o estar entre. Assim, “é 

preciso saturar o desenho [as imagens] de íntima segurança, serenidade, alguma coisa do 

incompleto que é, alguma instabilidade para que algo receba do que o rodeia - assim se 

transformando. Para que não se desfaça e nada desfaça, subitamente inundando o espaço, 

logo tornando ao anonimato.”16

Pode-se insinuar que esta construção do pensamento, que recolhe para si características 

de ambiente circular, repetitivo, acabe por cair na redundância, na errância (expressão 

facilmente conotada como imprecisa ou inútil) e que, pela existência de diversos 

caminhos possíveis, se torne impossível animar um projecto-de-arquitectura a partir desta 

condição. Pelo contrário, a existência de vários caminhos, eventualmente redundantes, 

constroem um todo inalcançável — talvez o anónimo. Há sempre uma opção que não se 

9 id., ibid.
10 id., p.27
11 SIZA, Álvaro, op.cit., ibid.
12 LOPES, Silvina Rodrigues, op.cit
13 id., ibid.
14 AGAMBEN, Giorgio, “Ideia do pensamento” in Ideia da Prosa, Edições Cotovia, Lisboa, 1999, p.101
15 id., ibid.
16 SIZA, Álvaro, “Sobre a dificuldade de desenhar um móvel” op. cit., p.95
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toma; por cada caminho adentrado haveria outros que se podiam ter feito. Encontramos 

conforto no livro “O Mestre”, de Ana Hatherly, no qual, a determinado momento, a 

personagem principal inquire o seu mestre sobre o totalitarismo que a sua classe impõe 

ao conhecimento e aos discípulos que dela o sorvem: não seriam eles “corruptores” do 

conhecimento? Aquele, num gesto de subtil provocação, responde que são “corruptores 

ou interruptores, como quiser”17, acrescentando “que para adquirirmos alguma coisa ou 

algum conhecimento teremos sempre de paralelamente perder alguma coisa ou algum 

conhecimento”18. Numa primeira aproximação, vemos como óbvia a necessidade de 

reconhecer que se perdem caminhos, por se fazerem outros. No entanto, se retomarmos a 

ideia de errância, da citação sem aspas, e assumindo que esta é possível, qualquer tentativa 

de repetição de um caminho é, de facto, um novo caminho. 

“Repetir nunca é repetir”8, diz-nos Álvaro Siza; torna-se, então, impossível perder 

conhecimento — no sentido de não o conseguirmos atingir, porque este não existe como 

uma totalidade abarcável, nem tampouco como um continente delimitado. Será o espaço 

entre; um caminho contínuo em confiança de que “pode afirmar-se que se vê e se viu, que 

se é feliz e se foi feliz; não é, porém, aceitável dizer que se aprende e se aprendeu, que se 

cura e se está curado, pois nestes processos há um momento em que, ao atingir-se o seu 

limite, eles cessam, i.e., não se continua a cura tendo ficado curado, tendo aprendido já não 

se aprende, tendo chegado lá, já não se continua a caminhar”.19  Para que o caminho não 

se esgote — porque “quando um problema não se pode resolver, não é um problema” e 

“quando um problema se pode resolver, também não é um problema”20, e o que interessa 

é continuar no caminho — é preciso procurar reconhecer a dimensão do anónimo que 

este transporta. E assim procurar “ser visto só, passeando no convés. Mas toda a tripulação 

e todos os aparelhos estão lá, o capitão é um fantasma. (…) [e assim] redescobrir a mágica 

estranheza, a singularidade das coisas evidentes.”21

17 HATHERLY, Ana, “O Mestre”, Quimera Editores, Lisboa, 1995, p.73
18 Id., ibid.
19 MOLDER, Maria Filomena, “Escutaríamos nós um Carvalho ou uma pedra se eles dissessem a Verdade?” in 
A imperfeição da filosofia, Relógio d’Água, Lisboa, 2003
20 MUNARI, Bruno, “Das coisas nascem coisas”, Edições 70, Lisboa, 1982, p.39
21 SIZA, Álvaro, “Oito Pontos” op. cit., p.28
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“A perda da perspectiva própria faz parte dos mecanismos de despossessão da escrita: 

o sujeito perde-se de si para o outro, deixa de ser um identidade, uma memória, para 

tomar as memórias do outro, tornando-se a si definitivamente estrangeiro.”22

“O jogo entre imaginação e entendimento é o jogo, que a memória permite, entre 

sentir e sentido.”23 

Fazendo-se corresponder ao sonho e à sua recordação, Agamben refere duas condições 

sobre a memória: a que o sonho nos concedeu e a que nos faz ver o vazio que aflige. 

Ambas estão contidas no mesmo gesto, ao que chama memória involuntária. Esta consiste 

no experienciar do esquecimento da recordação pela própria, numa inversão de sentido, 

onde, em limite, a “recordação que não recorda nada é a mais poderosa das recordações”24. 

Não por ser uma recordação de si ou por se manter fiel aos factos, mas sim pela tradução 

que é de algo que “não pode ser tematizado, mas também não simplesmente silenciado”25. 

Por estar estritamente ligada ao espaço e ao tempo, a memória é construção imprecisa, volátil, 

torna o processo criador em algo de tumultuoso, onde é de difícil distinção o eu e o outro, 

produzindo uma fluidez da qual nem sempre conseguimos extrair propósito. Talvez por 

isso, Álvaro Siza, referindo-se à obra de um outro, afirma que seria imprudente, perigoso 

até, procurar proveniências e tentar distinguir o que na memória se deve a esta ou aquela 

experiência. No entanto, se esta posição for observada de um ponto de vista superficial, 

corre o risco de ser erroneamente considerada como uma apologia pelo hermetismo, 

pelo indecifrável. Esta expressão, esta progressão hermetismo-indecifrável, encerra em si 

vários enganos. Toda a arquitectura é, nesse sentido, indecifrável26, porque encerra uma 

experiência de um ser único, posto em relação com um outro e essa experiência conserva-

se como uma presença constante do não-dito, encontra-se no silêncio, porque procuramos 

a cultura e as suas manifestações enquanto espaço “de conflitos e resistências”27. O respeito 

pela singularidade da memória requer que excluamos dela a transposição directa, pois a 

memória não se oferece por reprodução, mas sim como algo em sombra — subtilmente 

oculta.

22 LOPES, Silvina Rodrigues, op. cit., p.37
23 LOPES, Silvina Rodrigues, “Literatura, Defesa do Atrito”, Lisboa, Edições Língua Morta, 2018, p.52
24 AGAMBEN, Giorgio, “Ideia do imemorial” op. cit., p.58
25 id., “Ideia de vocação” op. cit., p.37
26 LOPES, Silvina Rodrigues, op. cit., p.21
27 id., p.156
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No texto “A Revolução”28, Slawomir Mrozek, num tom quase coloquial de desabafo, 

revela-nos uma possibilidade: os limites de “uma certa quantidade de tempo”, a sua 

consequente memória e o que esta possibilita enquanto abertura a uma ideia de novo. Eis 

os dados do problema: um quarto onde estão dispostas três peças de mobiliário, uma cama 

aqui, um aparador ali e uma mesa no meio. O habitante deste espaço rapidamente se cansa 

da sua composição e recoloca a cama num outro sítio e o aparador noutro. Por momentos, 

fica feliz com a nova organização do seu quarto. Mas o aborrecimento reaparece; decide 

que a causa de tal aborrecimento reside na posição central e imutável da mesa, move-a 

e coloca a cama no meio — é, realmente, “inconformista”. A inovação agrada-lhe, mas 

simultaneamente causa-lhe um desconforto tal, ao ponto de não conseguir voltar a dormir 

frontalmente em relação à parede, relação que tanto lhe agradava. Passado algum tempo, 

a inovação deixa de existir, sobrando-lhe o desconforto. Desta vez procura a mudança 

radical, coloca o aparador no meio do quarto — “ainda mais inconformista. É avant-

garde”. Claramente não é suficiente, porque passado algum tempo, este aparador perde 

a sua aura de novidade e dimensão extraordinárias. Chegou a hora, é necessário uma 

decisão final. “Se dentro de limites bem definidos parece impossível atingir uma situação 

perfeita, há que os ultrapassar. Quando o inconformismo não é suficiente, quando o avant-

garde é ineficiente, é preciso criar uma revolução”. Decide dormir dentro do aparador.

É-nos óbvio que dormir num aparador é tarefa difícil, quase impossível, e altamente 

penalizadora para o bem-estar do corpo. Há razões para se ter desenhado uma cama. 

Mas não, foi a decisão correcta. “Sucesso. Vitória”, revela-nos o habitante. Esquece-se, 

no entanto, que “um certo período de tempo” terá sempre os seus limites. Dia após dia, 

torna-se mais difícil habituar à mudança, só se torna cada vez mais consciente e presente a 

dificuldade de dormir naquela condição. Num momento súbito, a incapacidade de resistir 

tomou iniciativa: é instintivo sair do aparador e dormir na cama. Dorme dias seguidos. De 

um gesto apenas, recoloca a cama para aqui, o aparador para ali e a cama para o meio do 

quarto. Como se nada tivesse mudado. Quando se sentir aborrecido novamente, lembrará 

os dias em que foi revolucionário.

O que esta pequena imagem, que se forma na cabeça (o quarto, a contínua mudança 

da sua vivência, a necessidade tornada extremo de não estar aborrecido e consequente 

28 MROZEK, Slawomir, “Revolution” (trad. Boniecki) [online]. Quadrant, Vol. 27, N. 9, Set 1983, p.6
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confusão — não só a física), coloca em jogo é que a revolução não se faz num momento 

— por demais se procurar defini-lo. Esta é indissociável da sucessiva passagem de várias 

“certas quantidades de tempo”, uma procura incessante de ruptura, condenada ao 

fracasso, que é, no entanto, necessária para que se reconheça a sua verdadeira condição de 

existência: resistência ao automático, à comunicação. A arquitectura, se é arte29, então não 

comunica. Não pode dizer nada. É uma condição de “infinita estranheza”30. Estranha por 

estar desprovida de pistas de interpretação, de modos de relação com o objecto, suspensões 

de significação, comunicação e sistemas. O habitante é parte integrante do difícil processo 

de atrito da sua configuração. Infinita por apenas ser possível em movimento. 

Muda-se a organização de um quarto vezes sem conta, sucessivamente, voltando este no 

fim do processo à disposição inicial: será o mesmo quarto? Como se o tempo não tivesse 

decorrido? Ou terá nova forma, apesar da mesma aparência? Ou, ainda, teremos sido nós 

quem sofreu a mudança? Para o habitante do quarto, a memória da revolução configura 

a experiência, não o resultado.  A lição que talvez possamos retirar da ideia de memória 

reside, então, na possibilidade da sua não-linearidade, de uma sucessiva conformação do 

novo, sem se fixar. 

Álvaro Siza permite-nos um vislumbre desta possibilidade, seja pelo silêncio ou pela 

arquitectura que (sobre)vive pela emoção e pela necessidade. Não reconhece limites 

entre permanência e volatilidade, entre antigo e contemporâneo, não reconhece regras, 

a não ser a da beleza que configura a recusa do belo consensual e uma qualquer ideia de 

construção formal apriorística. Para que todo o gesto se torne necessário, é necessário 

estar disponível, em silêncio, para a circunstância, para a recusa de arbitrariedade e abertura 

de possíveis.

De que serve isto para a arquitectura? Talvez para nada. A não ser para que não se parta na 

viagem do projecto com a obsessão pela originalidade, “acto inculto e primário”31. Esta, 

tal como na história de Mrozek, não configura uma alternativa ao “aborrecimento” das 

regras, apenas a substitui por outra, neste caso a ideia de que ser inconformista e avant-

garde é que solucionará o estar aborrecido. A originalidade é um constante esforço de 

29 SIZA, Álvaro, “Sobre pedagogia” op. cit., p.167
30 LOPES, Silvina Rodrigues, op. cit., p.21
31 id., “Essencialmente”, op. cit., p.238
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procura de fazer sentido, do qual apenas sobra isso mesmo, o esforço da novidade. Para 

que nada se faça, o tempo em arquitectura não passa, acumula-se32, abrindo o novo como 

possibilidade de não-fixação, de atrito, com as coisas, com o eu e com o outro, com umas 

“certas quantidades de tempo” — a “boa distância”33.

“‘Je ne cherce pas je trouve’ — diz Picasso.

Há distância-quase oposição-entre imaginar e criar:

Imaginar é dispersivo e selectivo. Criar é instantâneo. Definitivo.

Quase involuntário.

Antes e depois: trabalho duro.”34

Nos escritos de Álvaro Siza reconhecemos a necessidade de capturar o carácter fugaz deste 

atrito, desta distância, imagem sempre em fuga, insuficientemente nítida para que se possa 

configurar uma forma acabada. Siza diria que é preciso largar o desenho sobre a folha, para 

que “se derrame a forma”35 e assim se estabilize — nem que seja para que fuja novamente. 

Este momento inicial de desenho (ou procura deste), não pode desejar ser mais que algo 

imperfeito, vulto que vai ganhando forma absorvendo recordações e intenções mais ou 

menos conscientes, desvios que o cruzam, indo de encontro a alguma coisa, da qual (ainda) 

não sabemos muito. A sua precisão dependerá da capacidade de se distanciar – de si e do 

outro – numa procura por um desejo colectivo, rigorosamente anónimo36. 

Esta condição ultrapassa sempre o domínio do arquitecto enquanto entidade singular, de 

modo que este se vê constantemente obrigado a perseguir o desenho numa procura de 

síntese, devolvendo aos outros o que era deles — a emoção37 da qual a imprecisão nasce. 

O desenho, especialmente o esquisso, pela sua quase-directa tradução do pensamento, 

corresponde a um colocar em evidência esta emoção, um constante exercício de “arrancar” 

à memória, já distante, a experiência desta emoção inicial, para que esta seja experimentada, 

sentida, testemunhada por nós e pelo outro, remetidos para uma mesma estranheza perante 

o desenho. O que nos interessa é dinamizar um espaço de compreensão que coloque como 

hipótese os diversos estágios de entendimento do desenho, ou seja, que olhe para este com 

32 LEATHERBARROW, David, “Architecture oriented otherwise”, Princeton architectural press, New York, 2009
33 LOPES, Silvina Rodrigues, “Teoria da des-possessão”. Averno, Lisboa, 2013, p.11
34 SIZA, Álvaro, “Picasso 01” in 02 Textos, Parceria AM Pereira, Lisboa, 2018, p.167
35 id., “Derramar a Forma” in 03 Textos, Parceria AM Pereira, Lisboa, 2019, p.88
36 id., “Exposição – As cidades de Siza” in 01 Textos, Civilização Editora, Porto, 2009, p.271
37 id., “Prefácio”, op. cit., p.109
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a devida distância, para que sejam “ligeiramente diferentes e para que seja exactamente 

nesta ligeira diferença que se esconde o verdadeiro significado”38. 

O desenho, em arquitectura, na sua componente mais denotativa, enquanto resultado de 

projecção da realidade num elemento gráfico, representa com o máximo de rigor um 

objecto39. O problema está no desenho não se esgotar na representação do objecto, não 

correspondendo apenas à coisa construída. É, simultaneamente, um conjunto de processos 

desencadeados junto de quem vê e, nesse sentido, não a representa (terá de a representar?). 

Isto é, no fundo, o desenho é em si um médium40 capaz de criar outras entidades, que 

eventualmente têm que ver com uma ideia de acolhimento, de uma estratégia do 

relacional, em que o desenho se vê envolvido quando confrontado com qualquer ente 

interpretante ou habitante. Isto é, reconhecer que o desenho não é meramente algo que 

pertence à qualidade “do gráfico”, mas sim que existe enquanto um modo de fazer, de 

pensar, de se relacionar com o outro, de agir.

O desenho é, neste sentido, uma experiência do projectar e não um resultado. É um 

operar iminentemente prático, no sentido de processo projectual. Esta operação é uma 

experiência de continuidade sem consciência de si, navegação sem rumo sempre à espera 

de paragem. Neste sentido, o desenho ultrapassa a sua condição de representação enquanto 

meio de comunicação e de fim em si mesmo. Ganha, eventualmente, outras ressonâncias.

38 SIZA, Álvaro, “Essencialmente” in 01 Textos, Civilização Editora, Porto, 2009, p.238
39 SIZA, Álvaro, “A maior parte dos meus projectos” in 01 Textos, Civilização Editora, Porto, 2009, p.299
40 MOLDER, Maria Filomena, “Matérias Sensíveis”, Relógio d’Água, Lisboa, 1999, p.23
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(...)

A partir daí, a emoção pertence ao(s) outro(s). 
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“O QUE É O ESPAÇO?

O que é o espaço

senão o intervalo

por onde

o pensamento desliza

imaginando imagens?

O biombo ritual da invenção

oculta o espaço intermédio

o interstício

onde a percepção se refracta

Pelas imagens

entramos em diálogo

com o indizível”1

“Encontrar palavras para aquilo que temos diante dos olhos é qualquer coisa que pode 

ser muito difícil. Mas quando chegam, batem com pequenos martelos contra o real até 

arrancarem dele a imagem, como de uma chapa de cobre.”2

Ao longo da escrita deste trabalho, e fruto das leituras que se fizeram, fomos assumindo que 

apenas através da palavra conseguiríamos argumentar e construir um pensamento sobre uma 

ideia de arquitectura. Contudo, Maria Filomena Molder aponta-nos uma desconfiança em 

relação à palavra, quando esta se dirige à arte: a palavra é um logro, visto que a “obra deve falar 

por ela própria”3. No entanto, não nos demovemos de usar a palavra, mas necessariamente 

assumimos um desvio na sua qualidade: tomámo-la como imagem, no sentido de que a palavra 

é uma visão de uma construção de uma atmosfera, que procura revelar o espaço entre, o espaço 

do indizível. A dissertação que aqui desenvolvemos — e trazemos à luz4 — joga-se na procura 

dessas indeterminação e aproximação, procura de reconhecimento do indizível. E, para isso, é 

preciso uma técnica.

1 HATHERLY, Ana, “O Pavão Negro”, Assírio & Alvim, Lisboa, 2003, p. 37
2 BENJAMIN, Walter, “Imagens de pensamento”, Assírio & Alvim, Lisboa, 2004, p.184
3 MOLDER, Maria Filomena, “O que é que a Louise Bourgeois sabe que eu não sei?” In Rebuçados Venezianos, Relógio 
d’Água, Lisboa, 2016, pp, 168 
4  VALDERRAMA, Luz, “La construcción de la mirada, três distancias”, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2004, p.24

Imagens da indeterminação
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“Entre as mais belas fotografias de que me lembro recordo o betão tosco (...) a meio 

caminho da límpida perfeição: a inatingível perfeição.”5 

“O objecto perfeito será um espelho sem moldura nem lapidado - o fragmento de um 

espelho - poisado no chão ou encostado a um muro. Nele um míope observa formas, 

sombras em movimento, reflexos de reflexos. Assim se alimenta o desenho.”6

“Desenhos técnicos. Desenhos de máquina. Desenhos sem estética, a não ser a latente no 

que é necessário e suficiente para resistir e garantir a vida material, o afluir da água, do ar, da 

energia, das comunicações, da beleza.”7

O que é, então, uma imagem? Continuando numa leitura de Maria Filomena Molder, aquilo 

que pode configurar uma imagem é a sua condição de “apresentação intencional”8 de uma 

coisa que é perseguida por nós, porém não a conseguimos abarcar na sua totalidade, é uma 

espécie de reflexo na água, que parece estar sempre na iminência de definir alguma coisa, 

mas que se mantém sempre nessa condição de estar desfocado. Molder adianta-nos que existe 

uma “imagem originária”9 da qual apenas conhecemos estes reflexos. É nesse sentido que 

podemos afirmar que o fazer projecto caminha sempre na procura dessa inatingível perfeição, 

produzindo uma série de imagens que desejam atingir esse inatingível que não se consegue 

determinar exactamente. É esta ordem de ideias que procuramos no desenho de arquitectura. 

O que a expressão desenhos sem estética de Álvaro Siza nos permite desencadear é conceber o 

desenho técnico como reflexo dessa indeterminação que, através de uma série de codificações 

partilhadas, de uma língua, procuram a perseguição desta imagem inatingível, na tentativa de 

expor ao outro essa mesma possibilidade. 

Nesse sentido, a obra de arquitectura tem de ser vista como um outro momento dessa exposição, 

posterior ao desenho técnico, é um outro desenho, uma outra acção produtora deste reflexo do 

indeterminado, porque contém em si uma série de outras variáveis, uma série de outros que a 

vivem. Dessa relação só podem surgir outras imagens, outros desenhos. O que o desenho admite, 

em todas as suas manifestações, enquanto técnica de aproximação a esse indizível, é reconhecer 

que a sua capacidade está naquilo a que Rimbaud descreveu como “j’est un autre”10. 

5 SIZA, Álvaro, “Porque ama a Arquitectura” in 02 Textos, Parceria A. M. Pereira, Lisboa, 2018, p.147
6 id., “Sobre a dificuldade de desenhar um móvel” in 01 Textos, Civilização Editora, Porto, 2009, p.95
7 id., “O desenho como memória”, op. cit., p.137
8 MOLDER, Maria Filomena, “Matérias Sensíveis”, Relógio d’Água, Lisboa, 1999, p.154
9 id., ibid.
10 Expressão de Arthur Rimbaud numa carta dirigida a Georges Izambard a 13 de Maio de 1871
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A propósito da heteronímia de Pessoa, Fernando Távora, diz-nos que essa heteronímia, que 

corresponde a “um tipo ser idêntico a si próprio quando ele é muitos”11, é, paradoxalmente, 

uma “necessidade de identidade”12, uma forma de nos conhecermos a nós próprios sendo 

vários, de assumir que há um mundo diversificado de identidades várias e que o desejo de 

semelhança é possível. Contudo, o desenho não é um exercício de heteronímia, porque, ao 

contrário dos heterónimos de Pessoa, não resulta da construção consciente de um outro 

a partir de um sujeito. Há uma dissolução e não uma diferenciação, que vai no sentido 

de que aquilo que representa é produto de um sem-número de outros que se fizeram 

presentes no agir de projecto do arquitecto, vozes que se manifestam no encontro anónimo 

que se dá no desenho. 

A técnica que procuramos pode ser esse desenho, enquanto manifestação de um número 

infinito de vozes que procura a imagem inatingível, o que não significa que o arquitecto se 

demita desse jogo de desenho, uma vez que “a competência específica [do arquitecto] não 

pode ser eclipsada pela colectividade uma vez que constitui uma presença insubstituível 

(...) à qual não se pode renunciar”.13 

Esta expressão de Álvaro Siza, a propósito do projecto da Quinta da Malagueira em Évora, 

aponta uma certa tentação para afirmar que o arquitecto não está a desenhar para si, 

quando o interpelam para que faça um desenho de uma casa, mas sim para um outro que 

a habitará, o que não deixa de ser verdade. Aliás, o próprio afirma, num outro texto, que 

“o arquitecto constrói quase exclusivamente para o(s) outro(s)”14. Contudo, se focarmos 

a nossa atenção na palavra “exclusivamente”, acrescenta que quando se trata de uma casa, 

o arquitecto tem para ele uma “ideia de casa pessoal (...) incontornável”15. Não se pode 

pedir ao arquitecto que anule a sua subjectividade, que se anule da obra, e seja apenas 

competente no processo de transformar uma vaga ideia de vida, que existe na cabeça de 

quem a deseja, em projecto. Se assim for, a arquitectura não existirá, porque o processo 

para o anónimo não se dá por anulação, mas sim por dissolução. 

11 TÁVORA, Fernando, “entrevista por Manuel Mendes” in Uma porta pode ser um romance, coord. Manuel Mendes, FIMS, 
Porto, 2013, p.13
12 id., ibid.
13 SIZA, Álvaro, “Évora – Malagueira”, op. cit, p.230
14 SIZA, Álvaro, “Distanciamento Brechtiano” in 02 Textos, Parceria AM Pereira, Lisboa, 2018, p.139
15 id., ibid.
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Quando um arquitecto desenha, desenha sobre si, sobre a sua experiência com o mundo, 

com o outro. Numa relação de infinita estranheza com o outro que se lhe apresenta, e no 

confronto que daí resulta, procura-se o espaço comum, o anónimo, compromisso da relação 

entre a forma e o abstracto. “Pois nada surge com a sua própria forma”16.

“Quanto mais se compromete com as circunstâncias da sua produção, mais dela se liberta; 

‘voz’ por ser impassível condutor de vozes, medida e não limite da procura de perfeição.”17

Aquilo que continua, através dos tempos, a interpelar-nos resulta, sem dúvida, de se nos 

apresentar como algo indecifrável, a voz do silêncio, como André Malraux o colocou18. Isto 

pressupõe reconhecer que o processo artístico não se traduz apenas pelo seu resultado 

físico, a obra, mas que dele também fazem parte o atrito e todos os elementos que 

concorrem para a sua materialização. Silvina Rodrigues Lopes, para escrutinar e clarificar 

este atrito, recorre à expressão estilo. Não é grande o interesse, para efeito desta dissertação, 

desmontar esta expressão. Em todo o caso, fará sentido perceber as ressonâncias do termo, 

na construção da autora, principalmente no que diz respeito à não-ensinabilidade da arte. 

Diz-nos que “a obra não é a concretização de um estilo, é da ordem da relação com os 

outros e com as coisas. Uma relação não se ensina”19. 

Álvaro Siza associa a intuição a esta ideia de relação que não se ensina e, contudo, diz-nos 

que é urgente “estudar esta forma de construir”20. 

Assim, partindo da nossa intuição, talvez possa fazer sentido a frase de Gustave Flaubert 

onde, falando sobre a ideia de um livro que acabou por tomar forma em “Madame 

Bovary”, dizia “[quero] escrever um livro sobre nada (...) os trabalhos mais belos são 

aqueles que têm menor assunto; o quão mais perto estiver a expressão de abraçar o 

pensamento, mais as palavras abrem fendas e desaparecem, mais belo é”21. Belo, diríamos, 

no sentido da dissolução da escrita como técnica para representar o silêncio; talvez assim 

consigamos acolher a expressão de Jorge Luis Borges ao referir-se à arte como “iminência 

16 CELAN, Paul apud PINA, Manuel António, “Como se desenha uma casa”, Assírio & Alvim, Lisboa, 2011, p.7 
17 SIZA, Álvaro, “Farmácia Moderna” in 01 Textos, Civilização Editora, Porto, 2009, p.45
18 MALRAUX, André, apud LOPES, Silvina Rodrigues, “Anomalia poética”, Edições Vendaval, Lisboa, 2005, p.118
19 id., ibid.
20 SIZA, Álvaro, “Évora – Malagueira”, op. cit., p.51
21 LOPES, Silvina Rodrigues, op. cit, p.119
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de uma revelação, que não se produz”22, no sentido da imagem indeterminada como constante 

procura pelo indizível; talvez possamos ver a arquitectura como uma possibilidade, uma 

experiência singular que, na sua tradução imperfeita desse indizível, faz-se interpelação do 

outro, assumindo um estar em comum que não assenta naquilo que é identificável.

Poderíamos concluir que a voz do silêncio nunca existe fora de um fazer, de um operar 

ou agir, que se traduz no desenho, animado pela intuição, que não significa hermetismo 

e aleatoriedade, mas sim dissolução no anónimo — uma relação com o infinito que nos       

(in)completa23.

22 BORGES, Jorge Luis, “Otras Inquisiciones” in Obras Completas (ed. Carlos V. Frías), Emecé Editores, Buenos Aires, 1984, p.635
23 LOPES, Silvina Rodrigues, “Teoria da des-possessão”, Averno, Lisboa, 2013, p.9
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Desenhar

“Desenho é projecto, desejo, libertação, registo e forma de 

comunicar, dúvida e descoberta, reflexo e criação, gesto 

contido e utopia. Desenho é inconsciente pesquisa e é 

ciência, revelação do que não se revela ao autor, nem ele 

revela, do que se explica noutro tempo.”1 

Tradução da relação singular que estabelecemos com o real, o desenho é 

aprender a ver, a compreender, a exprimir, é uma forma de comunicação, 

“com o eu e com os outros”. É também, entre muitos, um instrumento 

de trabalho, de projecto. É manifestação do pensar do arquitecto, como 

operação processual, acção e resultado do encontrar forma que responda 

ao problema e dele se liberte, abrindo-se ao infinito. 

 

 “Liberto, o outro desenho conduz ao desenho consciente.”2

Desenhar é uma forma de pensar, uma forma de exprimir o agir deste 

pensamento, potenciador do espaço do entre, anónimo. — desenho é 

caminho a percorrer.

É desejo de tradução, afundamento e diluição.

Imprecisão

“O que flutua pré-consciente não é doença ou ‘outra coisa’. 

A fronteira entre consciente e inconsciente depende dos 

percursos da razão, da sua energia e exigência.

Viver em liberdade - aprender a viver - passa por quebrar 

essa linha de fronteira.”3

O desenho é constante oscilação, dentro daquilo que flutua pré-

consciente, entre aquilo que se viu e aquilo que se procura. Esta oscilação 

é necessariamente imprecisa. Torna-se evidente e, simultaneamente, 

se dilui nos desenhos. Por isso, desenhar é procurar um momento de 

confluência de todas as imprecisões, para que, num espaço de síntese, as 

consigamos expor ao outro — para que também lhes pertença.



Ócio

“(…) Por vezes levo um desenho na mente. Outras vezes 

começo quase ao acaso. As cores vão tomando forma, cada 

uma se desprende das outras. A primeira é a grande Aventura.

Sinto surpresa e sobressalto. Há uma espécie de euforia 

latente.”4

O ócio não consiste em não fazer nada, mas sim em fazer coisas não 

reconhecidas pela classe dominante enquanto produção de valor.  O 

que não há nestas acções é um valor possível de ser submetido a um 

processo imediato de transação e, talvez por isso, este seja relegado para 

um plano de inutilidade. Trata-se precisamente do contrário.

O ócio criativo é fundamental para a actividade projectual e consiste na 

capacidade de entrega a uma actividade que não requer uma resposta 

rápida, imediata, lógica e cronológica, mas sim pensar, estabelecer ideias, 

permitir o esquecimento — para que aprendamos a reconhecer o outro.

Geometria

“Não desenha por exigência da Arquitectura (basta pensar, 

imaginar). Desenha por prazer, necessidade e vício”.7 

“Há geometria no poisar do pé.”8

Revelação de intenções, das imprecisões da vida que se tentam moldar 

através de uma forma, de uma tensão ou estabilidade súbita, simetria 

enganadora, sugestão a percorrer, permite domesticar o caos, é sinal de 

presença humana. 

E, no entanto, a arquitectura não se esgota nesta.

Gesto

“Todos os gestos - também o gesto de desenhar - estão 

carregados de história, de inconsciente memória, de 

incalculável, anónima sabedoria.”5

“(...) a Arquitectura desaparecerá, quando a humanidade for 

feliz.

Até lá, o trabalho do arquitecto não pode ser intento de 

substituir ou imitar aquele sopro; mas sim de acrescentar 

algo à cidade, por ele transportado, isolado sem que o deseje, 

esperando o momento de ser, entre os homens, como um 

puxador de porta da cidade: rigoroso e anónimo.”6

O gesto é o espelho e é o reflexo, do projecto contínuo que não se 

mostra totalmente, apenas reconhecível nas suas materializações físicas, 

nos processos que levaram ao desenho da obra de arquitectura. O gesto 

é estreitamente vinculado a esses processos, ao ponto de dizermos que 

o gesto prefigura o sinal com que se reconhece o projecto. O gesto é 

em si o projecto, porque este não é a materialização A ou B, mas sim a 

totalidade da acção que o produziu.

Por isso, é desejo latente nunca acabar o projecto.



Atrito

A ideia de atrito transporta consigo um ambiente de confronto entre 

duas ou mais entidades. Contudo, se de um confronto é normal resultar 

a derrota de uma das partes e a sua anulação, o mesmo não se dá no 

atrito. 

Imagine-se um sabão. Por ser um objecto altamente escorregadio, 

temos dificuldade em capturá-lo num gesto. A sua passagem não deixa 

sinais da sua presença, porque não cria fricção entre si e o outro sobre 

o qual desliza. O que configura o atrito é precisamente o contrário: um 

deslizar com fricção, que permite que ambas as partes se dissolvam, 

deixando uma na outra partículas das quais já não conseguimos discernir 

proveniência, ao ponto de já não ser possível distinguir a origem do 

resultado — tornam-se anónimo.

Dissolução

“Apreendemos desmedidamente; o que aprendemos 

reaparece, dissolvido nos riscos que depois traçamos.”9

A ideia de espelho comporta em si a ideia de um espaço de confronto, 

um “duplo desenho”, ou melhor, um desenho em simultâneo de si 

próprio em devir e o desenho de um outro, que nos permite vaguear 

entre e libertar-nos de sentimentos de posse, de acolher a possibilidade 

do anónimo como uma ideia de estar-em-comum, reconhecendo 

tempos, intenções e circunstâncias.

A presença do sujeito que se perde.

Forma

 

“Esse parece ser o caminho único para qualquer síntese, 

compacta como que para que se torne Forma (...)”10

Tradução material e arquitectónica das impreciões, intenções e 

indeterminações das circunstâncias de um lugar em encontro com o 

sujeito.

Nesse sentido, a forma é uma possibilidade. Lugar, geometria, programa, 

desejo, vida, condicionantes que lhe conferem a sua especificidade e 

condição de possibilidade enquanto singularidade inserida no mundo 

colectivo.



Vocação

“Sair de um sonho é um alívio ou um desgosto. É o regresso 

a casa (casa sonhada, possuída ou adoptada).

Por isso ter casa é o sonho universal, uma casa com tu-

bos que ligam ao céu e à terra, com luz, com porta e com 

armários, corredor, átrio.

Casa refúgio e casa aberta. (...) Casa gruta e casa árvore.”11

A vocação é um gesto, que não se consegue identificar. Prende-se com 

uma ideia de autenticidade, uma consciência de impossibilidade pessoal 

de se transformar por inteiro; necessidade de distanciamento11. 

Poderá o desenho ser uma procura pela tradução desta energia, da vocação?

Poesia

Aquilo de que não se pode falar.

1 SIZA, Álvaro, “Desenhos - Exposição Japão” in 01 Textos, Civilização Editora, Porto, 2009, p. 273
2 id., ibid.
3 id., “Sobre a Casa Bahia”, op. cit., p. 331
4 id., “Fragmentos de um Diário Quase Desesperado”, op. cit., p. 277
5 id., “A importância de saber desenhar”, op. cit., p. 37
6 id., “Exposição - As cidades de Siza”, op. cit., p. 271
7 id., “O desenho como memória”, op. cit., p. 137
8 id., “Há geometria no poisar do pé” in 02 Textos, Parceria AM Pereira, Lisboa, 2018, p. 151
9 id., “Desenhos de viagem” in 01 Textos, Civilização Editora, Porto, 2009, p. 49
10 id., “Prefácio”, op. cit., p. 109
11 id., “Sair de um sonho”, op. cit., p. 291
12 id., “Distanciamento Brechtiano” in 02 Textos, Parceria AM Pereira, Lisboa, 2018, p. 139
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Na “Casa do jardineiro: casa que se move”, expuseram-se os projectos próprios 

e a nossa experiência na sua elaboração. Agora, ensaiando notas de conclusão, e 

com a distância que nos foi possível construir e dinamizar a partir da escrita desta 

dissertação, procura-se reconhecer o nosso projecto-de-arquitectura. Neste sentido, já 

não se trata de aproximações ou exposição dos projectos, mas sim a condensação 

e dissolução daquilo que entendemos ser o “tesouro enterrado”1 da arquitectura: a 

possibilidade de encontro.

1 MOLDER, Maria Filomena, “O que é que a Louise Bourgeois sabe que eu não sei?” In Rebuçados 
Venezianos, Relógio d’Água, Lisboa, 2016, p. 161
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Notas sobre a Casa do jardineiro

Aquilo que designámos como Casa do jardineiro assumiu, neste trabalho, duas 

condições, dois momentos: um de acontecimento, enquanto exercício de projecto 

realizado durante o primeiro ano do curso (2013); outro de reconhecimento, mais 

abrangente e abstracto, enquanto casa própria, projecto-de-arquitectura. 

Neste sentido, compreende em si a totalidade daquilo que fomos produzindo, 

enquanto reflexos/visões deste projecto-de-arquitectura. De modo a tornar mais 

definidas estas visões, e perante o silêncio dos desenhos — seres enigmáticos que não 

fazem nem respondem a perguntas — procurámos palavras que expusessem o que 

ainda não estava dito, fragmentando os exercícios de projecto em discurso objectivo, 

analisável e partilhável. Esta série de visões encerrou aquilo a que Walter Benjamin 

chama “o ideal do problema”1, a expectativa errante. 

1 BENJAMIN, Walter, apud MOLDER, Maria Filomena, “O que é que a Louise Bourgeois sabe que eu 
não sei?” In Rebuçados Venezianos, Relógio d’Água, Lisboa, 2016, p. 161

EST. 5
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E, porque queremos continuar abertos ao acaso, estes conjuntos de palavras e 

desenhos não pretenderam ser um produto acabado, prescritivo, mas sim abertura de 

possibilidades de leitura.

Um dos primeiros exercícios próximos do que podemos chamar de fazer 

arquitectura (um exercício académico não contém em si todas as circunstâncias de 

fazer arquitectura, é uma simulação o mais aproximada possível), a Casa do jardineiro 

permitiu-nos reconhecer a possibilidade da arquitectura não apenas como um 

conjunto de procedimentos que concorrem no quadro de uma mera relação de 

causa-efeito da resolução de um problema, mas, sobretudo, enquanto possibilidade 

de se estabelecer como um modo de ser/estar no mundo, na forma como nos 

posicionamos e relacionamos com ele. 

Referimo-lo como um dos primeiros exercícios, não tanto por ser um dos 

primeiros em termos cronológicos, mas sim porque deu espaço, provavelmente pela 

EST. 5
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primeira vez, à compreensão de que a arquitectura era mais do que uma resposta 

a um problema específico, neste caso a encomenda de uma casa, ou melhor, sendo 

uma resposta a um problema específico, consiste num desvio da qualidade desse 

problema. 

Não se trata do problema do programa, não é o problema da técnica, nem tampouco 

é o problema de uma estética. Com a Casa do jardineiro, permitimo-nos reconhecer 

que “o problema não se resolve por si só; no entanto, contém já todos os elementos 

para a sua solução, é necessário conhecê-los e utilizá-los no projecto de solução.”2 

O problema residirá, então, em saber “traduzir o problema em solução”3, conhecer o 

que essa informação nos permite, o que nos suscita, o que nos desperta. Ou seja, o 

confronto do problema com a sua possibilidade de solução não seria mais do que a 

evidência desse problema no confronto com o indivíduo que o lê; que uma criação 

arquitectónica nasce e alimenta-se de uma emoção, “provocada por um momento e 

2 MUNARI, Bruno, “Das coisas nascem coisas”, Edições 70, Lisboa, 1982, p.39
3 Expressão utilizada pelo professor Manuel Mendes
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por um lugar”4, e que é acção do arquitecto libertar-se desta para que esta “pertença 

ao(s) outro(s)”5. O problema existe, então, enquanto um processo aberto, “táctica 

provisória para conquista de um lugar”6. Nesse momento, quando nos apercebemos 

desta possibilidade, de uma arquitectura como forma de “aprender, compreender, 

comunicar, transformar”7, o mundo perdeu uma certa aura de real verdadeiro, 

imutável e axiomático, para ganhar contornos do relacional, do entre, do anónimo.

Enquanto acontecimento, a ideia do relacional prende-se com o espaço definido com 

o exercício do primeiro ano. Enquanto reconhecimento, estabelece-se na leitura do 

contínuo dos projectos a possibilidade de representar uma posição do eu no mundo, 

permitindo-lhe reconhecer-se. 

4 SIZA, Álvaro, “Prefácio” in 01 Textos, Civilização Editora, Porto, 2009, p.109
5 id., ibid.
6 BISMARCK, Pedro Levi, “A memória do presente” in Revista Punkto n.1: Acaso, 2010, p.19
7 SIZA, Álvaro, “A importância de saber desenhar”, op. cit., p.37

1 casa do jardineiro

2 centro cultural

3 habitação colectiva

4 centro náutico

5 escola primária

1 2 3

54
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Nesse sentido, a Casa do jardineiro é um projecto-indivíduo, um contínuo 

movimento de ação sobre o real, que produz várias materializações, consoante o 

que as circunstâncias de produção lho permitem. 

A casa, assim, funciona como uma teia que, respeitando uma estrutura base de jogo, 

introduz uma série de novos elementos e relações. Mas é preciso resistir a construir 

uma teia sempre igual, é preciso “construir a teia sempre de modo diferente”8. O 

que está aqui em jogo com a tentativa de exposição da nossa casa é, eventualmente, 

a tentativa de mostrar a agilidade e naturalidade do pensar (d)a arquitectura 

e, sobretudo, a exigência desse pensar, para que se possa desencadear o operar da 

arquitectura.

“não sabia nada sobre o que seria a arquitectura e o ser arquitecto”9

8 HELDER, Herberto, “em minúsculas”, Porto Editora, Porto, 2018, p.46
9 Fernando Távora em Entrevista, “Arquitectura”, nº 123, Setembro-Outubro de 1971

EST. 5
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Neste caso, um projecto para uma casa para um jardineiro foi a faísca necessária. A 

sua condição de “o mais possível presentificável”10 atribuiu-lhe uma distância que 

tem algo de onírico, no sentido de permitir um desvio entre o arquitecto que a 

desenhou e nós que agora a lemos. 

Esta exposição que, a determinada altura, o jogo pretendeu, não se prende com o eu, 

nem com o outro, nem é a obra. Existiu deambulando entre escrita e desenho, entre 

interpretação, análise, descrição, construção teórica e conceptualização. Não tendo 

necessariamente o mesmo carácter, no fundo, esta sucessão de operações, o seu 

campo relacional, é a construção do projecto.

Eu sou o projecto — determinou-se-lhe um conjunto de variáveis, um conjunto de 

qualidades, um conjunto de dimensões, um conjunto de condições — o que não 

significa estagnação ou hermetismo, mas sim acolhimento momentâneo de uma 

ideia de arquitectura, caso contrário deixa de ser o projecto-de-arquitectura. Não existe 

10 expressão utilizada pelo professor Manuel Mendes, a propósito da natureza deste trabalho
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arquitectura sem imagens de pensamento11 desenhadas, sem projecto, sem memória, sem 

vida. Não que o projecto se prenda com um produto, mas sim com um processo aberto, 

contínuo, de pensar um problema, fruto da memória e imaginação, que (in)formam 

circunstâncias de jogo para que o projecto se desenvolva. 

É sobre a possível manifestação do indivíduo na natureza, a sua materialização em 

contínuo. Poderá ser esse o problema de projecto. 

No fundo, esta casa configura a tradução possível de uma forma de lidar com a 

indeterminação, sabendo que esta passará pelo projecto. Porque, realmente, é aquilo 

que sendo teórico, não é teórico (é teórico porque, objectivamente, é uma coisa 

imaginada), e se existe a necessidade de estar sempre a desenhar a Casa do jardineiro 

(ver desenhos acima) — entidade muito mais complexa, que extravasa o significado 

directo de simulação académica de uma possível prática profissional. 

11 BENJAMIN, Walter, “Imagens de pensamento”, Assírio & Alvim, Lisboa, 2004
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Esta reprodução tem sistematicamente a ver com reflexos, da forma que temos de 

sinalizar aquilo de que se anda à procura e que se refugia nesta ideia do silêncio, das 

oportunidades do desenho e do anonimato.

A Casa do jardineiro, enquanto “casa que se move”, é a transposição arquitectónico-

arquitectural desta armação — nós, enquanto casa, somos a armação.

EST. 5
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Notas sobre o problema

Os exercícios de projecto no contexto académico parecem ter dois propósitos: se, por 

um lado, procuram uma aproximação ao exercício real da actividade projectual do 

arquitecto enquanto profissional, sendo, nesse sentido, uma simulação; procuram, por 

outro lado, explorar circunstâncias específicas de composição, sendo, nesse sentido, 

experiências de composição formal/espacial. Independentemente de os vermos, 

numa ou noutra condição, estes são, ou pelo menos deveriam ser, assumidamente 

exercícios académicos, circunscritos à condição de experiência que daí resulta. 

Portanto, não são projectos de arquitectura. Não são constituídos por todas as 

circunstâncias que estes prevêem, nem tampouco estas são resultado singular da 

existência e do estar do estudante e gozam de uma condição de suspensão da 

realidade condicionada pedagogicamente O seu propósito é a aprendizagem. São, 

em limite, indícios de um projecto-de-arquitectura, sempre na expectativa do devir.

EST. 5
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O primeiro ano do curso ilustra, de modo muito particular, esta condição académica, 

talvez por esta ser assumida e clara na sua exposição. Não se desenvolvem projectos 

de cidades, de praças e/ou casas, mas sim “campos tridimensionais abstractos”, 

“inserção de volumes em espaços” e/ou “composições modulares”. O que se abre 

com estas premissas é induzir a criação de um contexto de experimentação que 

responde a um problema específico. 

Vislumbra-se aqui um equívoco — a arquitectura não é resposta a um problema 

específico. E se o equívoco já existe no início do estudo sobre arquitectura na 

faculdade, adensa-se com o passar dos anos curriculares, pois o problema continua a 

ser o mesmo (resposta a problemas que são colocados pedagogicamente), agravado, 

entretanto, pela circunstância de estar escondido sob o véu da (cada vez mais real) 

simulação do fazer projecto. A sua condição de síntese não permite ao projecto de 

arquitectura ser uma resposta a um problema, ultrapassando essa circunstância inicial, 

pois o seu problema é de outra ordem: tornar a confluência de problemas evidentes, 

colocando-os em solução — interroga(-se), para que a resposta pertença ao outro 

que a lê.

EST. 5
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Notas sobre a continuidade

Numa leitura atenta aos trabalhos académicos por nós realizados reconhecemos, 

com alguma facilidade, uma condição comum: a necessidade de continuidade, 

tanto entre projectos próprios como com recordações do(s) mestre(s). Contudo, e 

porque temos acesso a algo fundamental (aquilo que o autor pensa), sabemos que 

esta continuidade de problematização não foi consciente no processo dos projectos 

realizados na escola. 

Julgamos que esta atitude se deve a dois motivos: primeiro, à necessidade de dissolução 

e incorporação do mestre de quem nos fomos socorrendo para elaboração destes 

projectos, acolhimento e esquecimento efectuados, em simultâneo, no (re)desenho 

de projecto; segundo, por haver uma afinidade com um determinado tipo de 

manifestações de desenho e de materialidade que traduzissem a nossa inquietação 

perante o problema da arquitectura, a possibilidade de encontro.
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Assim, desde muros à abstracção volumétrica, passando por espaços entre e percursos, 

reconhecemos que aquilo que foi despoletado enquanto inquietação pelo exercício 

da casa do jardineiro continuou a ser discutido e colocado em evidência nos projectos 

seguintes, de forma inconsciente, por ser um contínuo desvendar de ferramentas 

processuais, para lidar com a indeterminação do problema que nos era continuamente 

apresentado.

Talvez a maior ferramenta seja a própria (in)consciência dessa continuidade, que se 

esbate entre intenção e desejo, o eu, e a circunstância, o outro.

09.70

14.00

15.50

05.30
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Notas sobre o projecto como encontro

O que agora vemos nos projectos configura algo a que podemos chamar evidência do 

silêncio, ou seja, a capacidade do projecto de arquitectura aparecer como evidente, não 

como imposição, mas sim por ser capaz de abarcar o mistério das suas circunstâncias 

criadoras e de as revelar ao outro. Assim, o silêncio, enquanto resultado dessa experiência 

de procura de encontro com o outro, poderá ser o objectivo último da arquitectura.

Em cada processo de desenho destes projetos manifestou-se sempre a procura de 

reconhecer a necessidade deste silêncio evidente, como se a única tarefa do arquitecto 

fosse o seu desvendar e colocar “sous la lumière”, nas palavras de Álvaro Siza citando 

Le Corbusier — seja pelo desenho de um limite evidente (casa do jardineiro), 

da supressão deste (escola primária), do abraço daquilo que o conforma (centro 

cultural e residência para investigadores) ou da sua repetição (habitação colectiva). 

Cada desenho foi um lugar de experimentação, de oportunidade e de pretexto para 

colocar em jogo uma vontade de “acolher tudo”; uma relação com o lugar, que 

entendemos como síntese desse desejo de ser sensível à circunstância do contexto 

físico em confronto com a memória em construção que trazíamos connosco. 

EST. 5
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Nesse sentido, o desenho evidencia a imprecisão desta relação e traduz uma série 

de preocupações, revela um método de abordagem à realidade, um método que 

reconheceu a necessidade da mínima acção — em limite, a acção de não-fazer. 

O desenho abriu-se à distância, pessoal e temporal, procurando o silêncio, concretizando 

o projecto numa presença o mais autêntica possível desse encontro, entre o eu que 

desenha e as circunstâncias que o (in)formaram.

A presença da arquitectura não passará por uma qualquer ideia de respeito 

intransponível, quase religioso, pela atmosfera e morfologia de um sítio, mas sim 

pela construção de um lugar que tem tanto de respeito, como de transgressão, para 

que, surpreendentemente, pareça que sempre assim foi. Uma presença evidentemente 

silenciosa.

EST. 5
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“Não há literatura. Quando se escreve só importa saber em que real se entra, e 

se há técnica adequada para abrir caminho a outros.”1

Assentando este trabalho na ideia de que “no projecto, o estudo da arquitectura provoca-

se pelo projecto”, que é no projecto que “o sujeito investiga-informa-conflitua a partir 

do real, a partir das condições materiais de produção dos fenómenos” e ainda que “não 

existe arquitectura sem projecto, não existe projecto sem memória, não existe memória 

sem ideias, não existe arquitectura sem habitante”2, parece-nos de maior relevo perceber 

a memória e, consequentemente, o projecto enquanto elementos de construção do real, 

na consciência de que poderá não ser apenas o real que informa o projecto, mas que o 

contrário também se dá, ou seja, o real é construção a partir da invenção do projecto. 

Ao entendermos a memória como meio fundamental para o desenvolvimento do projecto, 

não a cingimos apenas à capacidade de armazenar recordações e à sua pronta reprodução, 

mas, também, enquanto esquecimento, “trânsito entre ler e escrever”3, no sentido de que se 

trata de uma “deslocação para um ponto onde aquele que lê passa a escrever”4. 

Deste modo, a memória é essencialmente um acto intelectual, inventivo, na medida 

que é um espaço-limite entre o recolhimento (leitura) de uma impressão e o completar 

(escrita) da sempre incompleta recordação, através de um processo de (re)escrita. Estamos 

perante um espaço-entre, mediação entre o eu que lê e foi lido, o eu que escreve e o 

que escreveu  — des-possessão, onde “esta relação da escrita [com a memória/esquecimento] 

manifesta-se também no apagamento dos caracteres individuais do sujeito que escreve. 

Por intermédio de todo o emaranhado que estabelece entre ele próprio e o que escreve, 

ele retira a todos os signos a sua individualidade particular; a marca do escritor não é mais 

do que a singularidade da sua ausência “(...) é necessário representar o papel [da memória/

esquecimento] na escrita”5.

Vezes suficientes confundida com a ideia de memória aparece uma noção de referência, 

isto é, recordações de um outro com o qual nos relacionamos, conversamos e apropriamos, 

1 LLANSOL, Maria Gabriela, “Um falcão no Punho”, p.57, apud LOPES, Silvina Rodrigues, “Teoria da des-possessão”. 
Averno, Lisboa, 2013, p.29
2 MENDES, Manuel, “Terra quanto a vejas, casa quanto baste” in So ́ Nós e Santa Tecla, Dafne, Porto, 2008, p.123-124
3 LOPES, Silvina Rodrigues, op. cit., p.12
4 id., ibid.
5 FOUCAULT, Michel, “O que é um autor?” (trad. António Cascais e Eduardo Cordeiro), Editora Vega, Lisboa, 2012, p.36

2
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identificando-o activamente no desenho do projecto, apontando proveniências — 

como se na leitura de um objecto ou autor fosse possível aceder ao espaço entre que o(s) 

transformou, correndo o risco de se chegar a um momento em que o projecto só existe 

para que se fale da sua proveniência, como se “a ideia de cultura como cimento social 

prevalece[sse] sobre a ideia de cultura como lugar de conflitos e resistências”6.  

Num texto sobre Barragán7, Álvaro Siza aponta que a memória — a arquitectura — se 

aproxima de uma “segunda espontaneidade (...) que oculta um eu carregado de acenos, 

próximos e longínquos”8, onde nada é perene, depende sempre do eu e do outro, do gesto 

que permite o existir entre ambos9. Acrescenta que se assemelha a um “templo ciclicamente 

refeito, mas de outro modo”10, onde a arquitectura em eterna ruína se reconstrói na 

memória, onde “há o reencontrar da inocência (...) para que não se perca a memória”11. 

Trata-se de um diálogo trans-histórico12, entre eu e o outro, que faz confundir cronologia, 

proveniência e autoria — talvez por isso, nos seja de difícil entendimento o sentido da 

expressão incomunicável13, quando se fala na obra dos nossos mestres — e, desta forma, será 

arriscado procurar o que nesta ou naquela obra se deve “ao dia a dia local, ao passeio em 

qualquer povoação ou ruína liberta — ou a alguma memória de Paris, Norte de África, 

Estados Unidos, Andaluzia”.14 O respeito pela circunstância da experiência da deslocação 

da leitura-escrita para o espaço de estar entre recusa a transposição de imagens estáveis e 

identificáveis, como se perante uma série de espelhos não nos fosse possível estabelecer a 

imagem original, mas apenas vestígios de acontecimentos de “ordem diferente da cinza 

como vestígio do fogo”15. Assim se alimenta o desenho, o projecto, através de uma síntese 

que vai para além da consciência, memória em dissolução, onde uma intuição construída 

(ferramenta indispensável para o estar entre) agita inconscientemente o movimento, tendo 

consciência disso — em limite, des-possessão.

Esta construção de sentido permite-nos entender algo que perseguimos, a des-possessão 

como espaço entre, como o estabelecer do anónimo em nós, “uma perda de autoridade 

6 LOPES, Silvina Rodrigues, “Literatura. Defesa do Atrito”, Língua Morta, Lisboa, 2018, p.156
7 SIZA, Álvaro, “Barragán” in 01 Textos, Civilização Editora, Porto, 2009, p.147
8 id., ibid.
9 id., ibid.
10 cf. NIETZSCHE, Friedrich. “A Gaia Ciência” (Alfredo Margarido, Trad.). Guimarães & C.a Editores, Lisboa, 1977
11 SIZA, Álvaro, “Barragán”, op. cit., p.148
12 LOPES, Silvina Rodrigues, “Teoria da des-possessão”. Averno, Lisboa, 2013, p.47
13 SIZA, Álvaro, “Souto de Moura”, op. cit., p.71
14 id., “Leito e Água - modernidade em Barragán”, op. cit., p.225
15 LOPES, Silvina Rodrigues, “Literatura. Defesa do Atrito”, Língua Morta, Lisboa, 2018, p.50
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reversível entre autor e leitor remetidos para uma estranheza mútua, um anonimato 

comum”16, perda como mecanismo de des-possessão, de si para o outro. Este espaço 

configura-se como uma porta17, como um eu em passagem que através desta se encontra a 

si próprio, nos movimentos pela qual “passa e se nasce do próprio pensar”18. O que ocorre 

nesse espaço será a convocação da recordação fragmentada e, sem apontar proveniências, 

completa pela invenção do eu que leu que passa a escrever. A isso, talvez, possamos chamar 

intuição. Tal como das portas de uma casa, com relação às portas das palavras, falamos sempre 

da demarcação de um interior e de um exterior ou, melhor, da evidência de que “aquilo 

que separa pode ser aquilo que liga”19. Nela organizam-se as diferenças, não por consenso, 

mas por atrito nessa estranheza da experiência do fora-de-si; espaço de hospitalidade entre 

o determinado e o indeterminado. De um lado o reconhecível, a possibilidade da imagem-

referência, do outro a envolvência dessas figuras, numa névoa imprecisa, como vozes que 

correspondem à “materialidade de uma presença”20 que não tendo autoridade, participam 

no anónimo. 

De modo a construir uma imagem pensamento da possibilidade do anónimo, da memória 

como movimento, do estar entre e da ideia do real a que pertencemos e construímos a 

partir do projecto (recuperando a citação de Maria Gabriela Llansol), animámos, durante 

a escrita deste trabalho, uma alegoria estruturada do seguinte modo: (1) imagine-se uma 

esfera, cujo centro corresponde ao real; (2) à infinitude de pontos que configuram o 

volume da esfera corresponde um sujeito, cada um com a sua posição, que não significa 

estar fixo, mas sim a uma estabilidade no movimento; (3) a esfera, enquanto um todo, 

que conforma a realidade, construída pelos elementos que a compõe (note-se a diferença 

entre real e realidade21). Assumindo a impossibilidade de atingir o centro e a liberdade de 

movimento dos sujeitos que povoam a esfera, o exercício possível (e necessário) de cada 

um destes sujeitos é ganhar consciência da esfera que compõem e à qual dão forma. Para 

isso, o movimento terá de ser feito no sentido da superfície da esfera, para que se aceda ao 

reconhecimento da sua forma22. Após ganhar consciência do dispositivo a que dão forma, 

o movimento será feito no sentido do interior, em direcção ao centro (real), sabendo que 

16 id., p.12
17 id., “A inocência do devir”, Língua Morta, Lisboa, 2019, p.11
18 id., ibid.
19 id., ibid.
20 id., “Teoria da des-possessão”. Averno, Lisboa, 2013, p23
21 cf. HEISENBERG , Werner, “Physics and Philosophy”, London, Penguin Books, 2000, p.25
22 SILVA, Rodrigo, “Apresentação (elegia do comum)”, in A República por vir, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2011, p.16.
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não se pode aceder-lhe, mas conscientes disso. Navegação consciente do continente a que 

pertence, faz-se nos encontros, arrasto e atrito, entre todos os sujeitos que o compõem. 

O propósito deste enquadramento é tornar evidente a necessidade de movimento, uma 

técnica que nos permite abrir caminho para um outro, para que se construa a consciência 

do espaço da realidade que construímos. Assume-se a possibilidade de infinitas realidades-

sujeito, que pelo encontro com outras, acedem a uma possível verdade, o comum que lhes 

pertence, através das dissemelhanças que o tornam forma — des-possessão.23 A possibilidade 

do eu como desvio permite mostrar-nos que “o inapresentável é o impossível que nos 

toma permitindo-nos ir além do que podemos ir, mostrando-nos que somos para além 

do que podemos conhecer de nós, diferentes do todo que nos imaginamos ser”.24 Assim, 

o projecto dá-se nesse espaço, na fabricação dessa realidade, compromisso na capacidade 

de absorver o oposto e ultrapassar a contradição, verosímil pela invenção da recordação 

e pelo esquecimento que a intuição nos permite, a “espontaneidade construída”25 que “é 

revelação de desejo colectivo nebulosamente latente”26.

“O desenho é a linguagem e a memória, a forma de comunicar 

consigo e com os outros, a construção.”27

“(...) toda a gente pode e precisa de desenhar (...)

O desenho é uma forma de comunicação, com o eu e com os 

outros.”28

“Apenas repete, desenhando em gesto antiquíssimo, desdenhando de 

si.”29

Numa procura por estabilizar uma aprendizagem (que está em contínua actualização, não 

se cingindo ao espaço da faculdade, uma vez que somos sempre estudantes), o desenho, 

enquanto método de projecto onde a “relação pela qual a intuição, a razão e a imaginação 

abrem a componente artística do desenho a uma tolerância discursiva, numa plataforma 

de observação, de formação, de conhecimento”30, surge como ferramenta primária para 

tematizar o problema da arquitectura — sabendo nós que “o projecto reflecte (e não 

23 LOPES, Silvina Rodrigues, “Teoria da des-possessão”. Averno, Lisboa, 2013, p.9
24 id., ibid.
25 SIZA, Álvaro, “Sobre a espontaneidade”, op. cit., p.165
26 id., “Sobre pedagogia”, op. cit., p.167
27 id., “O desenho como memória”, op. cit., p.137
28 id., “A importância de saber desenhar”, op. cit., p.37
29 id., “A propósito de um velho artesão”, op. cit., p.217
30 MENDES, Manuel, ‘“...A experiência é uma invenção...”’ in Influx: arquitectura portuguesa recente, Civilização Editores, 
Porto, 2003, p.178
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poderia resolver) a procura de ‘tal qualquer coisa’”31. Como acção, o desenho confunde-se 

com a escrita, no sentido de que ambos configuram “actividades que ampliam os nossos 

pensamentos e jogam com o tempo libertando-se inclusivamente da nossa presença, ou seja, 

transportando o tempo presente a outro por vir”32, numa intenção de progressivamente nos 

distanciarmos do eu, de encontro ao anónimo. É no desenho que se aproximam e confluem 

conflitos (do eu e do outro), tensões e atritos que configuram a realidade, tendências de 

transformação; representação de algo mais do que a “materialização passiva”33, o desenho, 

como já referimos, não é uma imagem fixa, tem outras ressonâncias, tanto no eu como 

no outro. Experiência de estar fora de si, desenhar provoca um espaço entre, onde o eu e o 

desenho são entidades singulares e a interacção configura uma possível terceira entidade, 

que não corresponde à soma das outras duas: trata-se da abertura à possibilidade, uma porta 

que dá para uma outra imagem. Por isso, neste trabalho, permite-se que o espaço entre se 

desenvolva entre palavra e desenho, numa “rede de atracção e simpatia”34 que se reordena 

constantemente, para que, partindo de fragmentos de leitura, se procure o espaço que os 

conforma, e cada um conquiste significado.

Projectar poderá, então, ser experiência, jogo de circunstâncias objectivas e subjectivas, abismo 

positivo35, liberdade e diversidade possíveis de capturar pelo desenho (e pela escrita), (des)

construção da nossa casa, para que possa pertencer ao outro.

Para que continuemos a ser abertura36.

31 SIZA, Álvaro, “Bibliotecas”, op. cit., p.160
32 LEYVA, Juan Luis Trillo de, GARCIA-POSADA, Ángel Martinez, “La palavra e el dibujo”, Lampreave, Madrid, 2013, p.37
33 SIZA, Álvaro, “A maior parte dos meus projectos”, op. cit., p.299
34 LOPES, Silvina Rodrigues, “A inocência do devir”, Língua Morta, Lisboa, 2019, p.87
35 id., ibid.
36 HELDER, Herberto, “Ou o poema contínuo” apud LOPES, Silvina Rodrigues, A inocência do devir, Língua Morta, Lisboa, 
2019
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A actividade profissional num atelier introduz dinâmicas diferentes da abordagem 

académica ao projecto. Tudo ocorre em simultâneo, não havendo a distinção 

que a escola confere a diferentes momentos do processo — desenhos de ideias 

elementares, muito embrionárias, feitos em simultâneo com uma tabela de materiais 

e orçamentos, por exemplo. 

Há um outro factor importante na distinção entre os processos desenvolvidos na 

escola e no atelier. Enquanto que na primeira o estudante, tutelado pelo professor, 

tem de se socorrer de si e dos seus mestres para validar e avançar com o projecto, 

trabalhando quase sozinho, no espaço de atelier acontece exactamente o contrário: 

há uma quase dissolução de uma série de arquitectos no desenho de um arquitecto-

chefe. É uma dissolução que se faz por atrito, num confronto inegável que concorre 

no fazer arquitectura, por oposição ao escorregadio espaço da escola, onde estudante 

e mestre não conhecem dissonâncias (por serem o mesmo dissolvido no desenho). 

Não nos interessa, de momento, avaliar o que uma e outra coisa terão de positivo 

e de negativo nesta relação (talvez por não reconhecermos pertinência nesta 

acepção de qualidade), mas sim que é no espaço de atelier que mais evidentemente 

experienciamos aquilo que, ao longo desta dissertação, designamos por anónimo. 

Ainda que possa traduzir uma visão enviesada, fruto das circunstâncias que nos 

foram particulares, mesmo assim, interessa-nos chamar a atenção para um dos 

últimos projectos que realizamos em contexto de atelier. O projecto evoluiu em 

dois tempos: um, de libertação, onde deixámos o inconsciente desenhar; outro, 

onde aceitamos a inevitabilidade do tempo que hoje, cada vez mais, se impõe como 

condição à arquitectura e, assim, desenhámos com um rigor que adveio não só da 

nossa competência, mas da nossa relação com todas circunstâncias que fomos capazes 

de acolher: o atrito com o dono de obra, a burocracia, a necessidade de nos impormos 

pragmatismo e limitações de ordem financeira. O que esta relação revelou foi que o 

jogo que permite todos estes encontros implica uma certa capacidade argumentativa 

e de resiliência, para que o projecto não se perca.

EST. 6
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O projecto em questão compreendeu um estudo prévio para uma pequena casa 

para uma família de caseiros no Alentejo, com um programa bastante simples: três 

quartos, uma sala de estar/jantar, uma cozinha, duas instalações sanitárias e um 

espaço exterior para tratamento de roupa. O problema parecia-nos simples. O 

nosso sentimento era de que “ali não se mexia”. Contudo o projecto continha uma 

dificuldade: a relação com a casa em ruínas existente, visto que para nós esta casa em 

ruínas configurava exactamente a casa que nos pediam, mas as necessidades de área 

não eram compatíveis. 

Optou-se, então, por manter a presença da ruína. E, aqui, deu-se um primeiro 

confronto: procurou-se uma manifestação da ruína no desenho da casa, uma 

tecelagem entre existente e construção nova, dando ênfase ao volume da ruína, 

que achávamos importante enquanto marco no desenho do lugar (ao longe era um 

apontador de caminho decisivo, assinalava a entrada no vasto terreno em que se 

inseria). Apesar de reconhecermos interesse no desenvolvimento desta proposta, a 

pressão por pragmatismo e velocidade de execução, levou-nos a uma outra proposta 

de desenho, onde se apontou um novo volume independente, ocultando-o por 

detrás da ruína, assumindo por inteiro a condição de “cenário” que esta transportava. 

A partir daqui, o projecto fez-se no apurar dos detalhes de construção e de relação 

com a escala da mão.

Este processo, de começar um projecto desde o zero (assumindo que não existe 

um grau zero, há sempre uma circunstância inicial, nem que sejamos nós próprios), 

permitiu-nos voltar a um estado que há já algum tempo pensavámos perdido: a 

inocência do fazer, aliada à consciência de que fazer arquitectura vai para além da 

condição de agir, produzindo objectos na paisagem, e convoca a ideia de agente 

produtor de encontros, fruto de um lugar e de um momento, que trespassa toda a 

memória — talvez só assim se poderá fazer arquitectura. 
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I

Imagine-se uma casa. Podemos vê-la como uma entidade estável, 

profundamente ligada à noção de lugar e da sua envolvente, nas suas 

proporções e no seu propósito. Como um objecto capaz de existir por 

si só — como um erro, talvez.

 

Imagine-se agora que a casa não é um objecto-espaço, mas sim um 

sujeito. Como se, na sua complexidade, tornar-se subjectividade seja 

o exterior da história como uma selecção simplificada e, portanto, 

limitada ao real o que é o mesmo que limitar esse mesmo real.

Podemos ser a casa? Ou somos os habitantes dentro desta e é a casa 

outra coisa qualquer?

3
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II

Imagine-se aquele lugar. O lugar onde a casa assenta. Talvez nos (a)pareça 

como um todo, incapaz de sobreviver sem a casa em si, emergindo a 

ideia de que é trans-histórico, sem possível condição passada ou futura, 

que incorpora a complexa cadeia de conexões entre o real e o irreal, 

uma constante reformulação do passado pelo presente, a causa pelo 

efeito. Poderíamos ver esse lugar como uma metáfora da realidade 

— é importante ter em consideração a diferença entre realidade e 

real, lembrando que o que observamos não é a natureza em si, mas a 

natureza exposta ao nosso método de questionar.

Assim, observamos esse lugar retórico como uma soma de entidades 

que juntas incorporam uma terceira, a realidade do lugar em si. Mas, 

e se — permitamo-nos divagar — olharmos para este conjunto de 

elementos não como um acontecimento de existir-em-conjunto, 

mas como uma outra entidade-objecto, existindo por si. Temos então 

dois sujeitos, em comunicação: uma casa — nós — e um lugar — o 

outro. Dois actos de subjectividade (um intuído, outro construído), 

que criam um terceiro entre si, que não é apenas a soma de ambas 

as experiências subjectivas, mas sim um estranho espaço comum de 

atrito. Já não estamos a falar da casa e do lugar que a envolve, mas 

precisamente sobre a difícil relação entre subjectividade e comum. 

Poderá ser este comum o estreito espaço de toque, o limite entre a casa 

e o lugar — o encontro? 
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III

Por enquanto, concentrámo-nos em dois objectos-subjectividade: 

a casa (sujeito construído de uma realidade) e o lugar onde esta se 

encontra (sujeito intuído de uma realidade).

 

No entanto, talvez o espaço mais interessante que podemos aqui 

discernir seja o limite entre esses dois, a fronteira onde se perde o 

domínio de si mesmo, o espaço de anonimato entre dois sujeitos. Aqui 

descansa o potencial da história da casa. Imagine-se agora que a casa se 

move.  Um grupo de habitantes, cada um deles um sujeito subjectivo, 

juntos numa subjectividade maior, a casa que se move, interagindo 

com o limite em constante mudança de si mesmos em direcção ao 

exterior, a realidade. Talvez pudéssemos, exagerando e ao mesmo 

tempo limitando, afirmar que os habitantes são a condição artística da 

experiência, a casa a condição disciplinar da arquitectura — uma ideia-

construção, uma casa-comum.

 

Mas, e o mundo exterior que envolve a casa? Aquele que muda em 

relação ao limite em constante movimento entre a casa e si mesmo? 

Quiçá, este lugar externo à casa é, em si mesmo, uma realidade-

subjectiva. Uma realidade que limita e é limitada pela fina fronteira 

que define a forma da casa. 
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A forma adquire, então, uma estreita relação com o significado que 

esta carrega. É a condição da possibilidade (de existência) como uma 

singular existência no real — sem forma nada admite o reconhecimento 

(mútuo). 

Quando transpomos a condição inanimada para um objecto que se 

move, dependente da acção, aceitamos a ideia de múltiplas realidades 

que observam, à distância, o real inatingível. É este o movimento 

de existir, separar-se do pano de fundo, constituído por todo o 

conhecimento e tornar-se sujeito. 

A casa/arquitectura é livre — como construção subjectiva — sem 

qualquer vínculo conhecido ao passado e ao futuro. Apenas existe.

 

Será esta a ideia que resgatamos para o nosso projecto? De um real 

inacessível, perceptível através de múltiplos contactos que estabelecemos 

com outras subjectividades? Acreditamos ser possível, através da ideia 

de que este real possa existir no acto de desenhar. Não apenas como 

dispositivo gráfico de comunicação, mas sim espaço-estudo. Como um 

operar.
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IV

Desenhar. Poderá ser este o espaço de atrito entre subjectividades, 

anónimas e a-significantes, que conferem à arquitectura a sua condição 

contínua e comum? Desenho como acto de interacção entre duas 

entidades subjectivas (eu e o desenho em si), evidenciando que o próprio 

desenho não é nosso, mas sim uma entidade, contínua? Temos de estar 

disponíveis para hospedar essa continuidade.

 

Talvez seja aqui, nesse atrito partilhado, que reside o real inatingível, 

essa esfera-de-ser onde o núcleo é o real, os pontos infinitos, que 

compõem o volume da esfera, realidades subjectivas, respectivas ao 

sujeito. Estamos condenados a flutuar continuamente dentro do 

volume, tentando chegar à superfície a fim de perceber as máximas 

realidades possíveis, apenas para nos esforçarmos no movimento oposto, 

em direcção ao real, agora conscientes da nossa própria condição de 

realidade subjectiva. 

Talvez então possamos pensar que o lugar de estranheza, de anonimato 

entre diferentes subjectividades, é o único lugar em que podemos 

realmente alcançar a construção “real” e partilhada do comum.

Estabelecemos, portanto, uma possível nova ordem de metamorfose: 

realidade (lugar) – sujeito (casa) – esfera (lugar-subjectivade) – sujeito 

(casa que se move) – real (comum).
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Com a convicção de que a vocação da arquitectura só pode ser 

encontrada ou surgir no fazer arquitectura, é-nos apresentada uma 

possível resposta — ? —: a vontade de desenhar-se casa, subjectiva pela 

intuição, encontro na sua construção.
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legenda
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as imagens retiradas de publicações impressas foram digitalizadas e 
posteriormente tratadas pelo autor, não devendo ser reproduzidas de 
outra forma que não recorrendo à fonte original.

[20]
Esquema conceptual para uma leitura da estrutura do trabalho

EST. 1
[28]
Planta de implantação_Casa do jardineiro
[29]
Esquisso vista exterior e interior_Casa do jardineiro
[30]
Planta de estudo_Casa do jardineiro
[31]
Em cima, esquisso da ideia base do projecto_Casa do 
jardineiro
Em baixo, alçado nascente_Casa do jardineiro
[32]
Em cima, primeiro esquisso_Centro cultural e residência 
para investigadores
Em baixo, sala de exposições_Centro cultural e residência 
para investigadores
[33]
Planta implantação_Centro cultural e residência para 
investigadores
[34]
Planta à cota da entrada do centro cultural_Centro 
cultural e residência para investigadores
[35]
Em cima, cortes verticais do centro cultural _Centro 
cultural e residência para investigadores
Em baixo, planta à cota da sala de exposições_Centro 
cultural e residência para investigadores
[36]
Em cima, corte longitudinal da residência_Centro cultural 
e residência para investigadores
Em baixo, planta à cota da entrada da residência_Centro 
cultural e residência para investigadores
[37]
Em cima, corte transversal do vale_Centro cultural e 
residência para investigadores
Em baixo, planta à cota do auditório_Centro cultural e 
residência para investigadores
[38]
Em cima, esquisso do alçado poente_Habitação colectiva
Ao meio, planta de implantação_Habitação colectiva
Em baixo, perfil transversal_Habitação colectiva
[39]
Em cima, perfil transversal da primeira proposta de plano_
Habitação colectiva
Em baixo, planta de implantação da primeira proposta de 
plano_Habitação colectiva

[40]
Em cima, planta piso tipo_Habitação colectiva
Em baixo, planta piso térreo_Habitação colectiva
[41]
Em cima, alçado poente_Habitação colectiva
Em baixo, alçado norte_Habitação colectiva
[42]
Em cima, esquisso de uma primeira proposta_Centro 
náutico do Freixo
Em baixo, planta de implantação_Centro náutico do Freixo
[43]
Esquemas das sucessivas soluções para a implantação_
Centro náutico do Freixo 
[44]
Planta piso térreo com cortes/alçados em rebatimento_
Centro náutico do Freixo
[45]
Em cima, axonometria_Centro náutico do Freixo
Em baixo, alçado parcial da entrada_Centro náutico do 
Freixo
[46]
Prancha “Shrine” do livro realizado anteriormente ao 
projecto_Escola primária
(desenho realizado em colaboração com Marta Moreira)
Em baixo, planta de implantação_Escola primária
(desenho realizado em colaboração com Marta Moreira)
[47]
Organização de esquissos de projectos a incorporar no 
livro_Escola primária
[48]
Prancha “Obelisk” do livro realizado anteriormente ao 
projecto_Escola primária
(desenho realizado em colaboração com Marta Moreira)
[49]
Prancha “Sequence - Promenade” do livro realizado 
anteriormente ao projecto_Escola primária
(desenho realizado em colaboração com Marta Moreira)
[50]
À esquerda, primeira proposta para uma escola-santuário_
Escola primária
(desenho realizado em colaboração com Marta Moreira)
À direita, esquissos para uma escola-santuário_Escola 
primária
[51]
À esquerda, em cima, segunda proposta_Escola primária
(desenho realizado em colaboração com Marta Moreira)
À esquerda, em baixo, terceira proposta_Escola primária
(desenho realizado em colaboração com Marta Moreira)
À direita, quarta proposta_Escola primária
(desenho realizado em colaboração com Marta Moreira)
[52]
Prancha com a proposta final, a incorporar no livro_Escola 
primária
(desenho realizado em colaboração com Marta Moreira)
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[53]
Em cima, esquissos do exterior e do interior_Escola 
primária
Em baixo, prancha com uma perspectiva orientada a sul 
do projecto, a incorporar no livro_Escola primária
(desenho realizado em colaboração com Marta Moreira)

EST. 2
[73]
Álvaro Siza, esquisso para o Casino Winkler, Salzburgo
(LEYVA, Juan Luis Trillo de, GARCIA-POSADA, Ángel 
Martinez, “La palavra e el dibujo”, Lampreave, Madrid , 
2013, p.78)
[74]
Álvaro Siza, folha com planta e esquissos da Casa António 
Carlos Siza
(Arquivo Álvaro Siza, Biblioteca de Arte e Arquivos 
Gulbenkian, Fundação Calouste Gulbenkian consultado 
em: https://www.wearch.eu/lopera-di-alvaro-siza-online/siza-
gur/)

EST. 3
[85]
Álvaro Siza, esquisso do proejcto da Quinta da Malagueira
(LEYVA, Juan Luis Trillo de, GARCIA-POSADA, Ángel 
Martinez, “La palavra e el dibujo”, Lampreave, Madrid , 
2013, p.78)
[86]
Álvaro Siza, planta do Conjunto Habitacional da Bouça
(El Croquis, n.140: “Álvaro Siza 2001-2008”, Madrid, 2008, 
p.68)

EST. 4
[92]
Álvaro Siza, esquisso para um candeeiro
(LEYVA, Juan Luis Trillo de, GARCIA-POSADA, Ángel 
Martinez, “La palavra e el dibujo”, Lampreave, Madrid , 
2013, p.78)
[93]
Álvaro Siza, planta da Piscina de Marés de Leça da Palmeira
(El Croquis 68/69+95: “Álvaro Siza 1958-2000”, Madrid, 
2006, pp.57/58)

EST. 5
[101]
Esquisso do interior_Casa do jardineiro
[102]
À esquerda, “casa própria”
À direita, esquisso da casa do jardineiro e da casa António 
Carlos Siza_Casa do jardineiro
[103]
Esquissos-síntese dos exercícios escolares
[104]
Esquisso de uma primeira proposta_Centro náutico do 
Freixo

[105]
Esquisso de recordação da Casa do jardineiro, em 
simultâneo com uma procura por dissecação do projecto 
da Fundação Iberê Camargo, de Álvaro Siza
[106]
Esquissos de recordação da Casa do jardineiro, realizados 
com alguma distância temporal entre eles (à esquerda, 
2013; à direita em cima, 2017; à direita em baixo, 2018)
[107]
Esquisso da vista norte da Casa do jardineiro, “sobrevoada 
pelo arquitecto”_Casa do jardineiro
[108]
Corte transversal do vale_Centro cultural e residência 
para investigadores
[109]
Alçado poente_Habitação colectiva
[110]
À esquerda, planta da casa_Casa do jardineiro
À direita, planta piso térro_Centro náutico do Freixo
[111]
Em cima, alçado sul_Centro náutico do Freixo
Em baixo, alçado poente_Casa do jardineiro
[112]
À esquerda, esquisso à volta da planta da casa_Casa do 
jardineiro
À direita, esquisso para a implantação_Centro náutico do 
Freixo
[113]
À esquerda, esquisso da ideia do “abraço”_Centro cultural 
e residência para investigadores 
À direita, esquisso à volta de uma janela_Centro náutico 
do Freixo

[118]
Esquisso para uma “esfera do real”, na procura de tradução gráfica 
para a alegoria apresentada

EST. 6
[119]
Perspectiva e planta de uma primeira aproximação_Casa 
dos caseiros
[120]
Primeira proposta_Casa dos caseiros
[121]
Segunda proposta_Casa dos caseiros
[122]
Em cima, planta à volta da primeira proposta_Casa dos 
caseiros
Em baixo, à esquerda, perspectiva de um estado 
intermédio_Casa dos caseiros
Em baixo, à direita, perspectivas interiores_Casa dos 
caseiros
[123]
Alçados_Casa dos caseiros

[128]
Alçados_Casa dos caseiros
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