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A presente dissertação, por decisão do autor, não segue o novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 



ABSTRACT /RESUMO 

The present work seeks to reflect on the craft of Architecture as an 
articulated means of proximity to people; the movement between a for-
mative (and growing) condition between workshop practices and the 
need for openness to academy, between the various arts of building and 
the complexity of organizing space.

Between a contemporary teaching that prepares us for an idealized 
vision of exceptionality and independence - perhaps due to the mediati-
zation of author architecture - and a projective reading of someone who 
operates/participates within the daily production systems of organizing 
space.

A questioning, through a certain self biographical register - divergent 
from the dissertation in the real sense of the word - that was built be-
tween an interest, the need and the "crafts" that intersect in the organi-
zation, formalization and materialization of space.

“(…) What distinguishes the illegal architect from his legal 
opposition is precisely the tragic, and concomitantly heroic, 
character of his independence. The illegal architect claims a 
condition of marginality in the face of a culture celebrated in 
the domain of the exceptional and based on an idealized image 
of the profession, placing itself in a role between the author and 
the user. (…)”¹



O presente trabalho procura reflectir sobro ofício da Arquitectura 
como meio articulado de proximidade às pessoas; do movimento entre 
uma condição formadora (e de crescimento) entre práticas oficinais e a 
necessidade da abertura à academia, entre as várias artes de construir e 
a complexidade de organizar espaço. 

Por entre um ensino contemporâneo que nos prepara para uma visão 
idealizada de excepcionalidade e independência – fruto talvez da me-
diatização da arquitectura de autor – e uma leitura projectiva de alguém 
que opera/participa dentro dos sistemas de produção quotidianos de or-
ganizar espaço.

Um questionar através de um certo registo auto biográfico – diver-
gente da dissertação no real sentido da palavra – que se foi construindo 
entre um interesse, a necessidade e os "ofícios" que se interseccionam 
na organização, formalização e materialização do espaço.

“(…) O que distingue o arquitecto ilegal do seu contrário le-
gal será, precisamente, o carácter trágico, e concomitantemen-
te heróico, da sua independência. O arquitecto ilegal reclama 
uma condição de marginalidade face a uma cultura celebrada 
no domínio do excepcional e assente numa imagem idealizada 
da profissão, colocando-se num papel situado entre o autor e o 
utente. (…)” ⁰¹

01. FIGUEIREDO, Rute, “O Astro Baço 
a Profissão de Arquitecto Sob o Signo 
da “Independência””, plub. in “Jornal 
Arquitectos”, Lisboa, n.º 240, Jul. - Set. 
2010, p. 87.
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Será difícil compreender a totalidade deste exercício sem contar a totalidade das 
histórias que o interceptam ou o tempo longo que este acolhe...

Mas, é também esta condição de síntese acessível a outras interpretações ou com 
reflexões inesperadas que lhe traz valor como exercício aberto no que diz respeito a 
ajudar outros a encontrar a sua própria resposta.

Assim, é necessário reter que não procuramos cristalizar um tempo definido, uma 
história fechada, mas antes “(…) algumas zonas de ordem, porções do existente 
que tendem para uma forma, pontos privilegiados dos quais parece entrever-se uma 
concepção, uma perspectiva. (…)”

Para com isto anunciar uma aprendizagem (individual) que possa servir como 
estimulo para que outros encontrem o (seu) caminho neste saber global.



“(...) O meu problema poder-se-á enunciar 
assim: é possível contar uma história na pre-
sença do universo? Como é possível isolar uma 
história individual se ela implicar outras histó-
rias que a atravessam e «condicionam» e estas 
outras mais, até se estender a todo o universo? 
E se o universo não puder ficar contido dentro 
de uma história, como se pode a partir desta 
história impossível extrair histórias que tenham 
um sentido acabado?

Talvez seja este obstáculo que me impediu 
até agora de me empenhar a fundo na auto-
biografia, embora já há mais de vinte anos faça 
tentativas neste sentido; mas não quero anteci-
par um trabalho ainda embrionário.

Espero ter explicado exaustivamente por-
que é que considero decisivo na obra literária 
o modo como a particularidade que ele repre-
senta ou a partir donde se liga à multiplicida-
de do existente ou do possível. Preferi falar 
de particular e de múltiplo, em vez de «parte» 
e de «todo», porque «todo» e «totalidade» são 
palavras que me fazem sempre desconfiar um 
tanto. Não pode haver um todo dado, actual, 
presente, mas só uma poeira de possibilidades 
que se agregam e desagregam. O universo 
desfaz-se numa nuvem de calor, precipitar-se 
sem saída num vórtice de entropia, mas dentro 
deste processo irreversível podem verificar-se 
zonas de ordem, porções do existente que ten-
dem para uma forma, pontos privilegiados dos 
quais parece entrever-se uma concepção, uma 
perspectiva.

A obra literária é uma destas mínimas por-
ções, em que o universo se cristaliza numa for-
ma, em que adquire um sentido, não fixo, não 
definitivo, não rígido numa imobilidade mortal, 
mas viva como um organismo.(...)”

CALVINO, Italo, “Seis propostas para 
o próximo milénio”. Lisboa: Teorema, 
2006, p. 165 - 166.
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SANTOS, João, Ensinaram-me a Ler o Mundo à Minha Volta. Lisboa: Assírio & Alvim, 2007, p. 312. 

 

 

ESPAÇO É ESCOLA. ESCOLA É MÃE 

 

Escola Primária: instituição destinada a corrigir nas crianças o vício impertinente de lerem na Natureza, nas Pessoas 

e nas Coisas. 

 

Uma criança precisa, para existir, de espaço.  

Para que uma criança crie espaço, precisa de ter mãe: para que um corpo se confronte com o seu; para que nesse 

espaço se possa desenvolver o gesto – «onde põe a pitinha o ovo?» – se metam as palavras e se organize a linguagem 

que é basicamente emoção e AMOR. Não basta comunicar pelo gesto ou pela palavra. É necessário que a 

comunicação se faça num enquadramento de linguagem que é: sistema de referências, RELAÇÃO, espaço plástico 

gerido por cada um e por todos. É a linguagem que preenche o espaço entre as pessoas; é no envolvimento da 

linguagem que se processa a comunicação. 

A criança precisa de ter ESPAÇO para descobrir e se descobrir, para se ver ao espelho, no OUTRO, nos outros, 

para que alguém lhe possa estender as mãos, para que ela receba a mensagem da cultura, para que a criança possa 

adquirir sabedoria, para que possa ter um nome, pôr nomes e criar OBRA que contribua para enriquecer o 

património cultural da comunidade. A criança precisa de ter espaço para criar tempo. Tempo para brincar, tempo que 

seja TODO, TEMPO INTEIRO. Para sentir, aprender, pensar... nas coisas sérias da vida... no brincar. Para que possa 

ler na Natureza, nas Pessoas e nas Coisas. Antes que seja tarde, antes que chegue a escola. 

A escola ensina, ou deveria ensinar, a comunicar à distância – no tempo e no espaço – mas só depois de as 

crianças e dos mestres entenderem que a comunicação escrita é um instrumento intermediário da cultura e não a 

própria cultura.  

 

 

 

 

 

 

A academia revelou-se espaço fundamental para um crescimento pes-
soal, profissional e cultural, mas é necessário manter distância crítica⁰².

Interacções individuais e em grupo que nos auxiliam a compreender 
e contextualizar mundo para lá do que nos rodeia, possibilitando assim 
uma leitura mais real e efectiva⁰³.

Uma leitura global em contraponto com o ofício onde o conhecimen-
to era difundido com base no conhecimento local em resposta directa 
às necessidades emergentes – onde será, portanto, fundamental estar 
aberto ao conhecimento independentemente da sua origem.

Desta forma, a escola deve provir-nos de ferramentas para cada um 
encontrar a (sua) própria resposta.

03. “(...) Somente através de um esforço desta natureza, poderemos esperar entrar em comunicação com 
as outras etnias (quer no interior quer no exterior das nossas fronteiras), como cada vez mais nos é exigido 
que nos tornemos capazes de o fazer. (...)”, HALL, Edward T, “A Dimensão Oculta”. Lisboa: Relógio D' 
Água, 1986, p. 17.

02. “(...) A formação profissional e cultural que o ensino universitário reclama, na sua qualidade etimoló-
gica mais viva, seria a de uma profunda abertura à complexidade disciplinar dos saberes e conhecimentos 
afins. Na prática as Faculdades são instituições corporativas e tendem a reflectir uma visão pragmática ou 
sectária do domínio do seu saber, das suas metodologias, mesmo quando – ou até mais – apregoam a aber-
tura interdisciplinar. A identidade disciplinar é uma exigência para a acção e pode ser um malefício para a 
evolução. (...)”, VIEIRA, Joaquim, “O Desenho e o Projecto São o Mesmo?”. Porto: FAUP Publicações, 
1995, p. 87.
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 "(…) Eis uma coisa a ser observada para nos assegurarmos 
de não pecar. Consideremos e escrevamos, cada um, as acções 
e os movimentos de nossa alma, como para nos fazer mutua-
mente conhecê-los, e estejamos certos de que, por vergonha de 
sermos conhecidos, deixaremos de pecar, e nada teremos de 
perverso no coração. Pois quem, quando peca, consente em ser 
visto e, quando pecou, não prefere mentir para esconder sua 
falta? Ninguém fornicaria diante de testemunhas. Da mesma 
forma, escrevendo nossos pensamentos como se devêssemos 
comunicá-los mutuamente, estaremos mais protegidos dos 
pensamentos impuros, por vergonha de tê-los conhecidos. Que 
a escrita substitua o olhar dos companheiros de ascese: enru-
bescendo tanto por escrever quanto por sermos vistos, abste-
nhamo-nos de qualquer mau pensamento. Disciplinando-nos 
dessa maneira, podemos forçar o corpo à submissão e frustrar 
as armadilhas do inimigo. (…)"⁰⁴

Vita Antonii de Atanásio apresenta a anotação escrita das acções e 
dos pensamentos como um elemento indispensável à vida ascética. 
Para nós, que vivemos rodeados por pontos, planos, imagens gráficas 
ou matéria - longe da vida espiritual ou da graça de Deus - a escrita 
como factor importante ao desenvolvimento pessoal vai-se tornando 
cada vez mais renegada pela nossa prática disciplinar, ficando assim 
guardada por mera obrigação em memórias descritivas exemplares 
ou trabalhos académicos que diversas vezes ludibriam a verdadeira 
intenção do desenho ou do autor. Michel Foucault em a “A Escrita de 
Si” diz-nos que:

 "(…) Nenhuma técnica, nenhuma habilidade profissio-
nal pode ser adquirida sem exercício; não se pode mais apren-
der a arte de viver, a technê tou biou, sem uma askêsis que 
deve ser compreendida como um treino de si por si mesmo: 
este era um dos princípios tradicionais aos quais, muito tempo 
depois, os pitagóricos, os socráticos, os cínicos deram tanta 
importância. (…)"⁰⁵

Os mestres, a dúvida e a convicção

05. FOUCAULT, Michel, “A Escrita de Si”, publ. in“O que é um autor?”. Lisboa: Passagens, 1992, p. 130.

04. Citação de Atanásio, Vita Antonii, em FOUCAULT, Michel, “A Escrita de Si”; publ. in “O que é um 
autor?”. Lisboa: Passagens, 1992, p. 130.
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Crescemos entre ofícios, sem medo do real. 

A sala de aula é à escala 1/1 e as possibilidades era a matéria in situ 
que as dita dentro do tempo, conhecimento e da cultura que se detinha.

É entre a matéria que o corpo desenha o lugar, assimilando saber e 
solidificando conhecimentos, rodeado de forte pragmatismo⁰⁶ e da ne-
cessidade individual. 

Entre tantos sentidos quantos possível, a experiência desloca-se na 
procura sempre por mais, por tudo aquilo que os outros sabem e eu não 
sei... como se o gesto fosse regrado por um valor científico absoluto.

corpo
lugar
matéria

06. "(...) O século da motorização impôs a velocidade como um valor mensurável, cujos recordes marcam a 
história do progresso das máquinas, e dos homens. Mas a velocidade mental não se pode medir e não permi-
te comparações nem corridas, nem pode dispor os seus resultados numa perspectiva histórica. A velocidade   
mental vale por si, pelo prazer que provoca a quem for sensível e este prazer, e não pela utilidade prática que 
dela se possa obter. Um raciocínio rápido não é necessariamente melhor que um ponderado; pelo contrário; 
mas comunica uma coisa especial que reside precisamente na sua prontidão. (...)", CALVINO, Italo, “Seis 
propostas para o próximo milénio”. Lisboa: Teorema, 2006, p. 61. 



A escrita como reflexão da experiência, o início da dúvida. Não 
como zeladora das opções de vida, mas sim como meditação sobre 
um trajecto pessoal comunicado em ideias, desenhos ou matéria, tão 
singular como qualquer outro e como esse percurso foi entrelaçando e 
interceptando as diversas práticas oficinais, os movimentos do corpo 
no espaço pedagógico⁰⁷ e o permanente confronto seco e por vezes 
ilegal com a prática real do(s) ofício(s) onde “(...) A atenção dada à 
experiência garante a atenção constante dada à realidade. (...)”⁰⁸. 

Os outros comparecem como coautores “os insignes mestres” onde 
“(…) somos comparáveis a anões encavalitados sobre os ombros de 
gigantes (…)”⁰⁹, referências entre os mais diversos saberes que vão 
auxiliando/influenciando na construção de um saber – próprio – que 
se transforma através das mãos e da matéria, entre “(…) uma prática 
regrada e voluntária do disparate (…)”¹⁰, ou a influência da academia 
como Aldo Rossi os expõe enquanto “(…) contribuição essencial para 
esta pesquisa (…)”¹¹ de carácter tanto factual como pessoal, onde os 
recursos tangenciais à(s) prática(s) disciplinar(es) não procuram saber 
de tudo e de todos até ao mais ínfimo detalhe, mas sim contribuir 
para um saber positivo em que “(…) a ajuda dos outros é necessária 
(…)”¹² no (re)conhecimento da legitimidade da nossa diferença¹³, mas 
também “(…) para eu próprio compreender melhor as razões do meu 
trabalho e do meu modo de trabalhar (…)”¹⁴.

 
Diluindo-se entre algo que foge para lá do corpo, das mãos e do 

pragmatismo, como Silvina Rodrigues Lopes nos demonstra “(…) o 
movimento para fora de um eu como acumulação de dados, a disponi-
bilidade para o que vem, o passado imemorial e o futuro como abertu-
ra (…)”¹⁵ ou algo tão primário como a simples experiência em querer 
experimentar, solidificando conhecimento(s) “(…) aberta e dirigida ao 
futuro (…)”¹⁶.

11. ROSSI, Aldo, em “A Arquitectura da Cidade”. Lisboa: Edições Cosmos, 2001, p. 36.
12. ibidem

09. JEAUNEAU, Édouard, “A Filosofia Medieval”. Lisboa: Edições 70, 1986, p. 63.

14. GRASSI, Georgio, “Leon Battista Alberti e a Arquitectura Romana”. Porto: Edições Afrontamento, 
2015, p. 17.

08. Citação de William James, publ. in MARIA MONTANER, Josep, “Do diagrama às experiências, rumo 
a uma arquitectura de ação”. Barcelona: Gustavo Gil, 2017, p. 91.

07. CARNEIRO, Alberto, “Campo Sujeito e Representação no Ensino e na Prática do Desenho/Projecto”. 
Porto: FAUP Publicações,1995, p. 14.

10.  FOUCAULT, Michel, “A Escrita de Si”, publ. in “O que é um autor?”. Lisboa: Passagens, 1992, p. 133.

13. CARNEIRO, Alberto, “Campo Sujeito e Representação no Ensino e na Prática do Desenho/Projecto”. 
Porto: FAUP Publicações,1995, p. 16.

15. LOPES, Silvina Rodrigues, “A ironia das teorias”, publ. in “Revista de História da Arte” n.º 10. Lisboa: 
Instituto de História da Arte/NOVA FCSH, 2012, p. 13.
16. MARIA MONTANER, Josep, “Do diagrama às experiências, rumo a uma arquitectura de ação”. 
Barcelona: Gustavo Gil, 2017, p. 77.
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Nesta procura da forma, dos ritmos e da vida, através da imaginação, 
do desenho, da escrita e até mesmo das próprias mãos que compõem a 
matéria, existe a aspiração de criar linguagem sem saber (bem) do que 
falar nesta noção de espaço constantemente em fuga por meio desta 
prática disciplinar de limites mutáveis que vulgarmente designamos de 
Arquitetura.

Exercício romântico que vive da fantasia e da ilegalidade de (ainda) 
não se ter certezas do que se faz, do que se sabe. Nesta vontade de me 
ultrapassar na complexidade de a formular pergunta certa por entre tudo 
aquilo que nos escapa(rá), sempre – a cultura como destino¹⁷.

real
experiências
intersecções

17. "(...) o homem não pode escapar à preensão da sua própria cultura, a qual mergulha até às raízes do seu 
sistema nervoso, modelando a sua percepção do mundo. A cultura é, na sua maior parte, uma realidade ocul-
ta, que escapa ao nosso controlo e constitui a trama da existência humana. E mesmo quando certas áreas da 
cultura afloram a consciência, é difícil modificá-las, não só porque se encontram intimamente integradas 
na experiência individual, mas sobretudo porque nos é impossível ter qualquer comportamento significante 
sem passarmos pela mediação da cultura. (...)", HALL, Edward T., “A Dimensão Oculta”. Lisboa: Relógio 
D' Água, 1986, p. 213.



Condição formadora entre a(s) necessidade(s), a consciência, a 
dúvida e o(s) gesto(s).

Necessidade(s) que nos conduz(em) por entre as mais diversas artes 
do construir; a consciência das fraquezas do nosso saber; a dúvida 
do(s) limite(s) do nosso trabalho e o(s) gesto(s)que fazem com que 
todos os trabalhos por menor(es) que sejam se transformem em casos 
de estudo, em oportunidades de experimentação e matéria de discus-
são, pois, todas as experiências adquiridas foram/vão influenciando as 
experiências futuras.

O presente trabalho pretende, assim, reflectir sobre a experiência 
de um caminho que entrelaça vários ofícios, diversas obras e o(s) 
ensino(s) académico(s), cruzando distintos saberes, a imaginativa da 
escola, a experimentação palpável e a autonomia profissional. 

Procura-se assim compreender o contexto, as incompatibilidades 
profissionais e os diversos moldes de conhecimento¹⁸ numa procura 
incessante de síntese/sentido na conjugação de saberes; batalha cons-
tante entre a memória que o corpo retém, o pragmatismo das mãos que 
criam e tudo o que nos rodeia. Onde as obras são uma abertura à ex-
periência, às vontades, aos desejos e aos sonhos (nossos e dos outros) 
reflectidos em proporções, alinhamentos e matéria e a escola o olhar 
crítico, o pensamento autónomo e as palavras à procura de conceito.

“(...) Até ao momento anterior que começamos a escrever 
temos à disposição o mundo – o que cada um de nós cons-
titui o mundo, umas soma de informações, de experiências, 
de valores – o mundo dado em bloco, sem um antes nem um 
depois, o mundo como memória individual e como potencia-
lidade implícita; e nós pretendemos extrair deste mundo um 
discurso, uma narrativa, um sentimento: ou talvez mais exac-
tamente pretendemos realizar uma operação que nos permita 
situar-nos neste mundo. (...)”¹⁹

18. "(...) não é possível que, por inata inteligência, toda a gente, indistintamente, possa beneficiar de tais 
conhecimentos, acessíveis apenas a alguns, e como o ofício de arquitecto deve ser exercido tendo em conta 
todos os saberes, pois a razão, devido à sua amplitude, não permite atingir a plenitude do conhecimento 
desejado mas apenas um saber mediano das várias especialidades (...)", VITRUVIUS POLLIO, Marcus, 
“Vitrúvio – Tratado de Arquitectura”. Lisboa: IST PRESS, 2015, p. 36.
19. CALVINO, Italo, “Seis propostas para o próximo milénio”. Lisboa: Teorema, 2006, p. 149. 



(Como meros aprendizes, resgatamos dos mestres referências com que nos iden-
tificamos.)

Mais que fechar uma etapa, procuramos compreender o que realmente aprende-
mos com ela.

“(…) identificar situações e voltar a perceber as relações entre as coisas (…)”

Após (diversas) tentativas de o alterar, é o trabalho a mandar, não conseguimos 
negar todo o percurso volvido ou a nossa relação com as coisas.

“(…) Ainda assim, as situações de cada trabalho são muito diferentes e eu acho 
que é muito interessante essa definição das situações, das condições de cada traba-
lho. (…)”

Procuramos identificar então (nesta viagem) situações que moldam o carácter do 
nosso desenho, não como fundamentação mas sim para compreender os limites e as 
fragilidades do nosso saber.



“(...) Portanto, o que me interessa da viagem é 
identificar situações e voltar a perceber as re-
lações entre as coisas: porque é que as casas 
são assim, porque é que as cidades são assim 
e quais as relações das cidades com as casas. 
Todo um sistema que define a forma de um país, 
a forma de uma cidade ou de uma casa; ou por 
que é que as pessoas vestem assim ou assado 
em função do clima. Na medida do possível en-
contrar, por um lado, um sistema de relações, 
por outro lado, a diferença de situações. 
(...) Ainda assim, as situações de cada traba-
lho são muito diferentes e eu acho que é muito 
interessante essa definição das situações, das 
condições de cada trabalho. É fundamental, 
dá o carácter do trabalho, dá identidade do 
trabalho. Por isso eu dizia que sou um bocado 
lento porque gosto de aprofundar as condições 
que determinam o trabalho, as condições que 
permitem um trabalho, como eu digo, ao fim 
de um tempo ganhe a cor dos olhos e seja ele 
a mandar no arquitecto, o próprio trabalho a 
mandar no arquitecto. Tal significa conhecer as 
condições, observa-las, estudá-las, defini-las e, 
em certo sentido, segui-las. (...)”¹

TÁVORA, Fernando; Figura Eminen-
te UP; entrevista por Manuel Mendes; 
publ. in "uma porta pode ser um roman-
ce", fascículo 2 de Fernando Távora: 
"minha casa" Porto: Reitoria U.Porto, 
FAUP, FIMS, 2013, caderno C.
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22. "(...) Viollet-le-Duc descobre que na arquitectura, a casa é o que melhor caracteriza os costumes, os usos, 
os gostos de uma população (...)", ROSSI, Aldo, “A Arquitectura da Cidade”. Lisboa: Edições Cosmos, 
2001, p. 159.
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Além das opções formais de desenho, para nós, a nossa habitação é 
muito mais que construção, é um lar²⁰, uma relação íntima e pessoal 
com o espaço.

Espaço como abrigo físico e emocional²¹ onde nasce o fogo e a pala-
vra – a herança afectiva da cabana primitiva, o espaço entre.

Relação que se iniciou desde o desenho até há materialização, mais 
do que o concretizar o sonho é algo que ajudamos a materializar.

Retratando a individualidade de quem o desenhou, as suas neces-
sidades e capacidade económica. No fundo, o seu estatuto social²² e 
identidade pessoal. 

E, onde fica a Arquitectura no meio disto tudo?²³

21. "(...) O estar na sua casa não é apenas um apartamento ou uma moradia, mas um território onde são vivi-
das algumas experiências mais significativas da existência (...)", HALL, Edward T., “A Dimensão Oculta”. 
Lisboa: Relógio D' Água, 1986, p. 194.

Héstia

23. "(...) Assim como os primeiros homem construíram para si habitações na sua primeira construção procu-
ravam realizar um ambiente mais favorável à sua vida, construindo um clima artificial, assim também cons-
truíram segundo uma intencionalidade estética. Iniciaram a arquitectura a um tempo com os primeiros traços 
da cidade; a arquitectura é, assim, congénita com a formação da civilização e um facto permanente, universal 
e necessário. Criação de um ambiente mais propício à vida e intencionalidade estética são as caracteres está-
veis da arquitectura (...)", ROSSI, Aldo, “A Arquitectura da Cidade”. Lisboa: Edições Cosmos, 2001, p. 31.

20. "(...) no par Héstia/Hermes, a primeira simboliza o lar circular situado no centro da casa, o espaço fe-
chado do grupo retraído sobre si próprio, e de certo modo a relação de cada um consigo próprio, enquanto 
Hermes, deus do limiar e da porta, mas também das encruzilhadas e das entradas das cidades, representa o 
movimento e a relação com outrem. (...)", AUGÉ, Marc, “Não-Lugares, Introdução A Uma Antropologia Da 
Sobremodernidade”. Lisboa: Letra Livre, 2012, p. 36.



Condição  Humana²⁴

Havia uma relação que aproximava o desenho, a obra e o lar.

E, é interessante compreender que esta relação com o lar começava 
desde o desenho até à construção²⁵, onde, além do habitual mestre de 
obra, havia sempre algo que o dono de obra ou algum familiar directo 
acabavam por executar – condição tão cultural como social onde o de-
senho se moldava às mão de cada um.

O desenho era sóbrio, resposta simples e directa às necessidades da 
vida, seguindo a linha de habitações que se construíam na época, onde 
talvez apenas o lanternim da escada e a diagonal²⁶ sejam relevantes de 
registo; demoramos a compreender o desenho, a importância da luz, das 
direcções, da escala, da matéria ou da cultura.

O pai transmitia-a em formato de livro, a mãe era mais ligada aos va-
lores da família, terra a terra. Em tempos, o pai, teve um escritório onde 
era desenhador/projectista, catalisando talvez assim um olhar mais glo-
bal que local numa vila litoral onde o acesso à cultura era algo debi-
litado, escasso; devemos reter esta ideia de um certo provincianismo 
português²⁷ para compreendermos o(s) contexto(s), opções e o desejo 
da viagem, da mudança, do conhecimento...

Nos primeiros contactos com o aprendizado através do fazer apren-
demos por intermédio do uso, da percepção e da observação e, quando 
havia tempo, lá explicavam e/ou permitiam executar algo; uma abertura 
ao inesperado e a um contexto de transmissão de saber informal.

Deixávamos o ambiente estanque com disciplinas isoladas entre si 
para assimilarmos através de acções físicas que estimulavam a resolu-
ção de problemas concretos, experienciávamos o aprender. Seria este 
então o método mais favorável de compreender?

Mas, in situ não havia margem para experimentação ou dúvidas de 
execução, os gestos solicitavam mão firme e o importante não era ad-
quirir conhecimento, mas sim concluir serviço e ganhar tostão.

Assim, a obra – ou o estar em – chegou sem responsabilidade maior, 
mas ao mesmo tempo a ensinar e a de|mo(n)strar o que é intervir num 
lugar, deixando lá algo nosso e contribuindo para um (possível) futuro 
melhor.

As raízes, a cultura, o inesperado

27. PESSOA, Fernando; “O Provincia-
nismo Português”; 1ª publ. in “Notícias 
Ilustrado”, série II, nº 9. Lisboa: Agos-
to, 1928.

24. "(...) Por vezes interrogo-me como é 
que pôde acontecer nunca se ter analisa-
do a arquitectura por este seu valor mais 
profundo: de coisa humana que forma a 
realidade e conforma a matéria segundo 
uma concepção estética. E, assim, ela 
mesma é não só o lugar da condição hu-
mana, como até uma própria parte desta 
condição, que se representa na cidade e 
nos seus monumentos, nos bairros, nas 
residências, em todos os factos urbanos 
que emergem do espaço habitado. (...)", 
ROSSI, Aldo, “A Arquitectura da Cida-
de”. Lisboa: Edições Cosmos, 2001, p. 
50.

26. A leitura da diagonal é introduzida 
em Projecto 3, FAUP.

25. "(...) Outrora, quando um homem 
queria construir uma casa, estava a 
aventurar-se numa das mais complexas 
e mais longas decisões da sua vida. Des-
de a primeira discussão sobre a ideia, 
em família, até ao dia em que o último 
trabalhador saia da casa, o proprietário 
trabalhava com os construtores (...)", 
FATHY, Hassan, “Arquitectura Para os 
Pobres, Uma Experiência no Egipto Ru-
ral”. Lisboa: Argumentum | Dinalivro, 
2009, p. 37.



(Eu não aprendi apenas numa escola)

Nunca procuramos ser apenas discípulos, mas sim compreender o que nos rodeia, 
mergulhar no ofício, no mundo e não dentro de uma sala de aula; com vontade de 
saber o porquê, com curiosidade.

A necessidade de obter mais conhecimento dentro de cada ganha-pão tem que 
partir de nós, não há estatuto social ou louvores públicos.

No fim, não procuramos o primeiro trabalho de secretária, mas sim novas fontes 
de conhecimento, outras experiências e diferentes aprendizagens.

Afinal, fomos à escola procurar as perguntas que o ofício não conseguiu respon-
der. Existindo sempre alguma dificuldade em conjugar o saber que a prática oficinal 
transmitiu e o conhecimento teórico organizado que a escola difunde. 

Por fim, a prática oficinal transmitiu-nos o saber que mais tarde a escola nos fez 
questionar.

(O embate com a realidade era/é constante.)



“(...) Disse-me. «O meu filho mais velho é me-
cânico, e o mais novo mandei-o para a escola.» 
«Então, depois da sua geração não vai existir 
mais ninguém a transmitir a tradição?» «O que 
quer que eu faça? Sabe que muitas vezes não 
temos nada para comer? Nos dias de hoje nin-
guém se interessa pelo meu trabalho. Na vossa 
arquitectura moderna não há lugar para uma 
janela de vidro colorido. Pense: outrora até o 
aguadeiro decorava a sua casa e me contrata-
va. Hoje em dia, quantos são os arquitectos que 
nem sequer sabem que nós existimos, a minha 
arte e eu?» «E se eu lhe trouxesse dez rapazes», 
perguntei-lhe, «ensinava-lhes o seu ofício» Is-
mael abanou a cabeça «Eu não aprendi numa 
escola. Se quiser renascer o ofício, muito bem, 
dê-nos trabalho, e verá aqui não dez alunos 
mas 20 aprendizes» (...)”

FATHY, Hassan, “Arquitectura Para 
os Pobres, Uma Experiência no Egipto 
Rural”. Argumentum | Dinalivro, Lisboa 
2009, p. 37.



Ofíc  io(s)
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experiência 
intuição
necessidade  

Saltamos do local para o global, de milhares para milhões de massa 
anónima, da sala para o palpável – havia desejo de conhecer mundo.

Relação bem diferente de estar em comunidade para quem se rodeava 
com pouco mais de 30mil habitantes, vivendas unifamiliares de dois 
pisos e onde a passo percorríamos toda a cidade – com isto, as fronteiras 
e as formas transformam-se reflectindo densidades, matéria e técnicas 
da construção. 

Descobrimos a cidade através da sua relação com a linha do céu e 
novo conhecimento por entre as mãos e as tarefas do dia a dia, “(…) 
já alguma vez viste fazer? (…)”, ninguém diz o porquê(?) e mal nos 
dizem como.

Não há muito tempo para explicações à priori ou fichas técnicas a 
reter, é in situ, num contaminar puramente pessoal e informal em que 
cada um constrói a sua verdade, “(…) o tempo que te estou a explicar 
faço eu isto(…)”.

Fosse o peso das telhas cerâmicas, o tacto do chumbo ou o odor da 
tela asfáltica a derreter, lentamente aprende-se o porquê(?) da folga, 
dobra ou junta – tudo carecia de sentido – (…) se para o cliente estiver 
bom, para mim também está (…)”.

A figura do arquitecto apresentava-se como técnico responsável da 
obra como um todo, uma mais valia, alguém com o engenho e o conhe-
cimento aliado a um sentido plástico, um filtro entre o dono de obra, o 
desenho e a execução.

Figura 05



Ofíc  io(s)

A obra anuncia-se como espaço aberto e de ingresso fácil sem conhe-
cimento maior ou avultada formação onde primeiro aprende-se como 
executar e não o porquê de o fazer.

Local de ensino e método de aprender dissemelhantes do contexto 
escolar, onde os princípios de cooperação e colaboração na aprendiza-
gem são subentendidos mas necessários para atingir objectivos concre-
tos – ao contrário da escola onde maioritariamente cada um trabalha 
individualmente para as suas metas, in situ, há um trabalho de equipa 
onde cada um desempenha uma função essencial.

A transmissão deixa de ser puramente cognitiva, incluindo agora 
domínios psicomotor, afectivos e sociais em contactos e acções muito 
directas e concretas com aplicação prática, mas sem nenhum método 
organizado na transmissão de conhecimento, sendo adquirido in situ e 
transmitido para situação semelhante.

 Trabalho permanentemente manual onde o pensar vem com as mãos 
que criam e que apre(e)ndem a executar formas desprovidas de sig-
nificado ou preocupação plástica através da observação, experiência, 
intuição²⁸ e necessidade²⁹. 

Assimila-se ao longo da prática, da tentativa/erro, da recriação – co-
nhecimento tácito – onde após alguma repetição e ajustes em função da 
experiência atingi-se o resultado pretendido.

Será então o ofício e a resposta directa aos diversos problemas que 
nos (trans)forma conhecedores? – escola sem metodologia concreta ou 
normas claras de avaliação.

Exercício mecânico onde cada um aprende por meio da experiên-
cia³º entre a rotina e o movimento do corpo no espaço, a descrição dos 
gestos e a manipulação da matéria até à exaustão, para que o tempo os 
transforme mestres. Mas, não será necessário uma determinada postura 
crítica nesta aquisição crua de saberes?

Lição

30. "(...) E nessa relação entre o que se 
repete e o que escapa à repetição que 
podemos falar em "experiência". (...)", 
LOPES, Silvina Rodrigues, “A ironia 
das teorias”, publ. in “Revista de His-
tória da Arte” n.º 10. Lisboa: Instituto 
de História da Arte/NOVA FCSH, 2012, 
p. 13.

28. "(...) O trabalho manual é uma das 
actividades mentais e físicas que nos 
pode mais facilmente fazer aceder à in-
tuição, ao contrário da actividade cog-
nitiva que fecha progressivamente essa 
possibilidade (...)", VIEIRA, Joaquim, 
“O Desenho e o Projecto São o Mes-
mo?”. Porto: FAUP Publicações, 1995, 
p. 43.
29. GASSET, José Ortega (1983), “So-
bre o estudar e o estudante”, plub. in 
“Quatro textos excêntricos, Hannah 
Arendt, Eric Weil, José Ortega Gasset, 
Bertrand Russell”. Lisboa: Relógio 
d’Água, 2000, p. 91.
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os fundamentos
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Figura 06

Continuávamos em terreno concreto a aprender através da experiên-
cia de outros sem bibliografia que certificasse opções.

"(...) Faz se assim porque sempre assim se fez (...)”, sem forte base 
teórica de fundo ou justificação técnica, “(…) eles pensam que dá para 
fazer tudo como nos livros (…)”...

Hoje, compreendemos que foram experiências estruturais para as-
similar saberes mais complexos, mas retemos que a experiência por si 
só não é validadora de opções, pois aprendemos a construir sem com-
preender a construção.



A falta de clareza na transmissão de conhecimento está quase sempre 
presente nas mais variadas práticas oficinais – é então enquanto traba-
lhamos que conhecemos, aprendemos e executamos – não existe uma 
clara relação professor/aluno | mestre/aprendiz.

Deste modo, é simples explicar como se faz uma argamassa cimentí-
cia in situ mas não há a possibilidade de a executar com rigor absoluto, 
sendo, por isso, necessário adquirir uma sensibilidade própria na sua 
realização, sensibilidade que provem da experiência – a aprendizagem 
in situ une o pensamento à acção.

O que dita(va) as opções eram as respostas que a experiência, a per-
cepção e o tempo longo tinham comunicado – há(via) uma clara transi-
toriedade de conhecimento de geração em geração.

Em boa verdade, o grosso da mão de obra local ainda se regia por este 
prescrito, um conhecimento não crítico mas sim assertivo, com práticas 
transitadas de geração em geração, muitas vezes erradas ou desactuali-
zadas na ideia de sistemas construtivos fechados/constantes, permane-
cendo a falta de (in)formação, mas também vontade de questionar.

 
Um produzir que diversas vezes tem escassa reflexão crítica, fruto de 

uma acção mecânica onde a construção era/é apenas meio de subsistên-
cia, existindo uma cultura constitucional própria que se adquiria através 
da observação, indução, imitação e experimentação.

Devemos reter que maioritariamente a aprendizagem não passou por 
uma escola, mas sim por outros meios, um saber adquirido ao longo da 
sua própria vida e dos contextos inerentes à mesma – social, económi-
co, territorial (etc) – e, diversas vezes era a experiência o único meio de 
adquirir saber.

Processo formativo complexo entre saberes e experiências que cru-
zam o ofício, a família e a sociedade. Afinal, qualquer prática é uma 
prática social.

E, o aprendizado depende maioritariamente da partilha das experiên-
cias materializadas dentro das limitações do(s) ofício(s), transformando 
o sujeito do mesmo modo que ele se transforma. 

Tosco
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engenho
saber
matéria 

Figura 07

Era entre a madeira e os derivados que a construção obtinha outro 
rigor. Dos metros passávamos a milímetros, do tosco ao delicado.

Delicado onde a precisão era constante e tudo tinha que parecer bem 
ao toque, ao ruído e à vista, carecendo de método, rigor e regra.

Da escala macro para a micro, as fronteiras ficam cada vez mais defi-
nidas e a dimensão do lugar de aprendizagem é a de um pavilhão indus-
trial, agora, transformávamos matéria, do bruto ao desejado.

Talvez a passagem de conhecimentos mais idêntica ao processo es-
colar pois, a menor estrutura laboral e a delimitação espacial abria uma 
maior e mais clara transmissão de saber mas, ao mesmo tempo, mais 
redutora pois não existia contacto com outros ofícios.

O engenho fundia-se com a matéria e eram as mãos através do toque 
que nos transmitiam se estávamos no bom caminho – saber que se fun-
dia com os cinco sentidos.



Será | É então, a rotina, o movimento do corpo no espaço, a descrição 
dos gestos e a manipulação da matéria que contribuí para a compreen-
são do mundo? – o como? aparece lentamente com empatia entre ges-
tos, palavras e afinidades³¹ – embora, a assimilação/compreensão tem 
por referência apenas a sua utilidade prática, seja para atingir objectivos 
ou ultrapassar dificuldades, o resto é algo desvalorizado.

A mudança do raio de acção, do local para o global e do processo 
de produção, desde a matéria em tosco, à sua mecanização e posterior 
aplicação, permite uma maior e mais clara transmissão de conhecimen-
to, assim como tolerância ao erro e à experimentação, pois, não se está 
limitado apenas à matéria/assemblagem in situ mas sim a planear parte 
de um processo desde a sua produção, execução e posterior instalação – 
falta(va) contudo ainda o desenho e a relação com o lugar. 

Com isso os clientes, os técnicos, a matéria e a interacção transdisci-
plinar também se redefiniam – este exceder fronteiras e novas relações 
sociais confronta diferentes modos de executar e tipos de intervenção, 
sendo assim uma mais valia na aquisição e consolidação de conheci-
mento. 

Mas, continua(va) a ser a prática validadora do gesto – quando se está 
atento aprende-se com os outros e com tudo – assimilando o conheci-
mento de outras práticas laborais, a observar e a partilhar entre obras, 
cidades ou países e os mais diversos profissionais da construção. É en-
tão, a bibliografia pessoal e individual que comprova conhecimento.

Originando assim uma relação directa com a experimentação na pro-
cura da imagem pretendida, sem maiores compromissos teóricos ou ex-
cessiva preocupação conceptual.

Pois, foi maioritariamente este executar através da experiência no 
desconhecido sem bibliografia ou documentação que sempre (n)os 
acompanhou no ofício e evolução do conhecimento. Sem esquecer, que 
esta acção se desencadeia porque nem sempre existe desenho de execu-
ção ou quando existe é omisso ou incompleto – a teoria que adquirem é 
a que a experiência lhes proporcionou.

Delicado

31. "(...) Sabemos porque manipulamos. 
A manipulação não garante, por si só, o 
conhecimento do objecto, nem através 
dele do conhecimento do espaço ou do 
agrupamento  dos objectos e da maté-
ria, mas é chave para que o caminho 
do conhecimento do espaço possa ser 
percorrido. (...)", VIEIRA, Joaquim, “O 
Desenho e o Projecto São o Mesmo?”. 
Porto: FAUP Publicações, 1995, p. 91.
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Figura 08

A relação com a obra, com o desenho e com as ferramentas da ima-
ginação alteram-se; o lugar em cru levanta sempre diversas questões…. 

Assim, começávamos a entrar em obra para fazer medições, dar opi-
niões/opções sobre matéria ou explicar o processo de assemblagem dos 
diversos componentes e possíveis custos – até onde o conhecimento que 
(de)tínhamos dos sistemas padrão nos permitia ir – havia tanta informa-
ção como desinformação.

Fruto de um saber adquirido sobretudo por meio da experiência e 
da continua sistematização e observação, sem ter capacidade ou base 
teórica firme que ajudasse a analisar ou a estruturar tudo com alguma 
profundidade – ter capacidade não exprime competência.

Procurávamos ser mais assertivos que sugestivos, dando resposta 
efectiva às necessidades/vontades que questionar intenções/soluções 
– distanciávamo-nos pouco da técnica para discutir a estética – numa 
postura acrítica.



A autonomia faz-nos parte integrante desde a proposta à solução 
pois, agora, relacionamo-nos tanto com a matéria/lugar como com o 
encomendador³².

Transferindo igualmente novas experiências, fichas técnicas e con-
versas de inúmeros saberes; outras matérias e maior necessidade de en-
contrar formas e alternativas para realizar tarefas sozinho, conjugando 
e mobilizando assim saberes precedentes e postura crítica sobre o co-
nhecimento adquirido – a obra e a vida como laboratório integrante das 
experiências vividas. Deste modo, descobrimos e adquirimos a nossa 
identidade profissional.

Solicitações que contribuem para estimular um pré-construir/imagi-
nar – algo transversal a todos que pensam no espaço a devir –  cruzando 
o lugar, o discurso coerente e o elencar correctamente todos os disposi-
tivos necessários à sua boa execução.

Devemos então reter o carácter dinâmico | contínuo | eterno da expe-
riência, pois é transformada em função de novas vivências e é a riqueza 
| pertinência | intensidade | diversidade de experiências anteriores que 
nos molda, tornando-nos activos/curiosos/criativos/colaborativos/resi-
lientes, capazes de responder a diversas solicitações na teia complexa 
de relacionamentos entre pessoas, artefactos, materiais e actividades.

Mas, nem toda a experiência é necessariamente aprendizagem, mas 
sim um potencial de aprendizagem, sendo necessário assimilar o senti-
do da experiência, reflectir e ter consciência da mesma³³.

Afinal, (todos nós,) ao longo de diversos ofícios adquirimos inúme-
ros saberes e competências, por vezes inconscientemente e de modo 
maioritariamente informal, fruto da necessidade de nos adaptarmos às 
dificuldades e ultrapassarmos desafios; e a motivação e atenção cons-
tante são factores determinantes para uma aprendizagem mais consis-
tente, diversas vezes resultado de observações pontuais onde esta au-
toformação é preponderante – uma lógica de apropriação individual e 
autónoma.

Autónomo

33. "(...) Não podemos duvidar de que 
a nossa prática nos ensino. Não pode-
mos duvidar de que conhecemos muitas 
coisas por causa de nossa prática (...) 
Mas este conhecimento que ganhamos 
de nossa prática não basta. Precisamos 
de ir além dele. Precisamos de conhecer 
melhor as coisas que já conhecemos e 
conhecer outras que ainda não conhe-
cemos. (...)", FREIRE, Paulo, “A im-
portância do ato de ler em três artigos 
que se completam”. São Paulo: Autores 
Associados: Cortez, 1989, p. 40.

32. "(...) Mais uma vez, intuir a expe-
riência de uma única forma ou objecto 
é relativamente simples, enquanto ima-
ginar a atmosfera ou a sensação total de 
uma entidade espacial ampla e comple-
xa exige extraordinária capacidade de 
imaginação. A experiência de imaginar 
e intuir também requer a capacidade de 
sentir empatia. (...)", PALLASMAA, 
Juhani, “Essências”. São Paulo: Gusta-
vo Gili, 2018, p. 114 - 115.
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Figura 09
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34. "(...) Com efeito, o homem ausente desta aventura era o arquitecto. (...)", FATHY, Hassan, “Arquitectura 
Para os Pobres, Uma Experiência no Egipto Rural”. Lisboa: Argumentum | Dinalivro, 2009, p. 37.

Embora não detivéssemos nenhum processo metodológico organiza-
do e todo o conhecimento proviesse da experiência, já nos era possível 
produzir pequenos objectos com a nossa matéria de trabalho.

Formas simples e pragmáticas directas da imaginação; o processo de 
pensar, desenhar, testar não entrava na equação.

As ferramentas de expressão eram as do ofício e a relação com o 
desenho era idêntica aos nossos pares de profissão; utilizávamos assim 
ferramentas que todos compreendessem, era então entre palavras, catá-
logos ou amostras que transmitíamos a solução.

Afinal, as respostas à nossa disposição eram as soluções padrão, e as 
nossas referências as obras anteriores.

É importante compreender que não havia filtros entre o encomenda-
dor e a aplicação/venda/concepção pois a ideia de um técnico³⁴ com 
este papel, para muitos, era sinónimo de custos e complicação; estamos 
a trabalhar com os 99% e mais que a solução o que lhes interessava era 
o custo, “(…) vocês que andam sempre nas obras sabe-me dizer se isto 
vai ficar bem ou não? (…)”.

Começamos a sugerir opções, baseado no ganha pão e não na quali-
dade da solução espacial.



Assimilando então a experiência, a técnica e a teoria, testando com-
petências e limites – integração maioritariamente pessoal e local – pois, 
a transmissão do saber oficinal é algo débil, sem moldes devidamen-
te organizados/estruturados em prol dos objectivos claros do produ-
zir acelerado e finalizar serviço, incumbindo a cada um a assimilação 
maioritariamente autónoma do saber. 

Transmissão informal onde não há notável interesse na leitura, teoria, 
formação ou investigação, sobre um tempo de explicação, interpreta-
ção ou apreciação sempre acanhado, pois o conhecimento transmite-se 
através das práticas e teorias do dia a dia e as certezas é o tempo longo 
que as traz.

Questionando o saber científico em privilégio da prática, onde apenas 
a(s) prática(s) com o próprio corpo validam saber – o ver para crer.

Necessitamos reter que, para grande parte desta geração de trabalha-
dores, era o ofício e os desafios do quotidiano que os preparava – não 
a escola que os acompanhava até à 4ª classe, mas sim ao longo da vida 
– onde a transitoriedade de valores sempre foi comunicada de geração 
em geração no decorrer da própria acção. Procuravam assim ensinar 
como aprenderam, pois o acesso à informação e à cultura sempre lhes 
foi limitado, parco.

Mas, não será o “ver para crer” essencial para validar o(s) gesto(s)? 
independentemente da origem do saber? pois, não será a erudição uma 
experiência demasiado abstracta?

Devemos assim valorizar este aprendizado e ajudar a problematizar; 
no fundo foi esse questionar – para uma leitura crítica do mundo – que 
nos conduziu à academia.

"(...) Nós não temos nada além de nossa educação para saber 
melhor ao que nos apegamos verdadeiramente. Se há escolhas 
a fazer, que estejam além do que nos é familiar, será conve-
niente habitá-las de tudo o que nos faz vibrar a fim de que 
possamos aí permanecer plenamente nós mesmos. (...)"³⁵35. DOMINICÉ, Pierre, “A formação 

de adultos confrontada pelo imperativo 
biográfico”, plub. in “Educação e Pes-
quisa”, São Paulo, v.32, n.2, Maio/Ago, 
2006, p. 356.



A dureza do(s) ofício(s) fez-nos maioritariamente andar não com uma 
corda, mas com uma âncora atada aos pés.

O gesto era inicialmente (sempre) pragmático e amarrado aos sistemas 
padrão.

Na escola era difícil abstrair do real, esquecer as origens, assimilar a ar-
bitrariedade da disciplina, a vivência emotiva do espaço, da luz, da vida...

...a ganhar sensibilidade além do pragmatismo oficinal.

Arquitectura como serviço de carácter emocional?

(obra verdadeiramente viva) para pessoas comuns



“(...) Necesitamos que miles y miles de arqui-
tectos que andan por el mundo piensen menos 
en Arquitectura (con mayúscula), en dinero o 
en las ciudades del año 2000, y más en su ofi-
cio de arquitecto. Que trabajen con una cuerda 
atada al pie, para que no puedan ir demasia-
do lejos  de la tierra en la que tienen raíces, 
y de los hombres que mejor conocen, siempre 
apoyándose  en una base firme de dedicación, 
de buena voluntad y de honradez (honor). 

Tengo el convencimiento de que cualquier 
arquitecto de nuestros días medianamente do-
tado, preparado o formado, si puede entender 
esto también puede fácilmente realizar una 
obra verdaderamente viva. Esto es para mí lo 
más importante, mucho más que cualquier ou-
tra consideración o finalidad, sólo en aparien-
cia de orden superior. (...)” CODERCH, Jose Antonio, plub. in “Do-

mus”, Novembro 1961.
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Figura 10
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Aos sete, mais que desenhar, havia sim uma relação com o ver – em 
entender a realidade entre o vivido e o imaginado – mais do que a téc-
nica uma expressiva representação do real de carácter ingénuo, sensível 
e livre de preocupações estéticas.

Seria o desenho transmissor de sentimentos e emoções? Através da 
integração da percepção, investigação e reflexão?

E os contemporâneos meios de produção digitais? Não seria o dese-
nho de mão livre apenas uma visão poética da academia?

Claramente procurávamos, de um modo mais abstracto, mas também 
mais material e sensível comunicar algo³⁶ – a primeira escrita acessível 
a todos³⁷.

Todos nós conhecemos o desenho, mas será que compreendemos o 
seu real valor como ferramenta?

36. "(...) O desenho nunca esgota a representação de um objecto e dos seus espaços; abre-se sempre para a 
variedade de interpretações. (...)", CARNEIRO, Alberto, “Campo Sujeito e Representação no Ensino e na 
Prática do Desenho/Projecto”. Porto: FAUP Publicações, 1995, p. 73.
37. "(...)  Para desenhar é preciso ter talento, imaginação, ter vocação. Nada mais falso. Desenho é lingua-
gem também e, enquanto linguagem, é acessível a todos. (...)", ARTIGAS, Vilanova, “O Desenho / Vilano-
va Artigas”; Archdaily. Acedido em 21/08/2017, archdaily.com.br/br/790124/o-desenho-vilanova-artigas
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A escola, apresenta-se então como condição sólida de construir e as-
similar saber – a leitura crítica do mundo – propondo-se a preparar, por 
meio de uma bibliografia organizada, o aprendiz para estabelecido grau 
de instrução, mestre, comprovando o seu nível de conhecimento e ates-
tando a capacidade para o exercício da actividade profissional – contra-
riando assim as práticas oficinais onde se ganham competências exer-
cendo. Mas, não procurará também a escola ensinar através da prática?

Afinal, a "disciplina central" tem por base exercícios práticos que 
procuram simular o real – aprendendo-fazendo.

Iniciando-se então entre as técnicas de projectar e a disseminação da 
cultura, contaminando o olhar, fomentando a inteligência espacial e a 
criatividade – entre o científico e o filosófico – e, para alguém em que o 
pragmatismo, a lógica e a razão sejam fortes bases laborais, estes novos 
estímulos podem ser delicados de assimilar e compreender.

Processo único e individual fruto de uma dialéctica entre o formador, 
o formando e o conhecimento, onde os docentes moderam o saber³⁸; 
longe da matriz curricular do ensino secundário, mas algo mais liber-
tino, autodidacta e abrangente, facilitando a nossa integração devido à 
autonomia, disciplina e dedicação que a prática oficinal ocasionou.  

Agora, a relação com as obras não podia ser descartada, pelo con-
trário tinha que ser mantida, alimentada e equilibrada, dado que, além 
da necessidade, não podíamos ignorar todo o percurso percorrido³⁹ e o 
pouco traquejo que (de)tínhamos.

Ofício que ocultávamos⁴⁰ pois, tínhamos a ideia que alguém da cons-
trução civil é descrito, em senso comum, como pouco qualificado e exe-
cutor de acções de desempenho físico que exigem pouco conhecimento.

Conhecimentos entre os ofícios e as raízes: incluindo compreender 
desenho técnico; conhecer as rotring; os comandos do autocad ou a no-
ção da dimensão construtiva da matéria. Mas, será que tínhamos noção 
da real dimensão da matéria?

A Escola

39. "(…) a rigor, a esfera dos negócios humanos consiste na teia de relações humanas que existe onde quer 
que os homens vivam juntos. (…)", ARENDT, Hannah, “A condição humana”. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2007, p. 96.
40. "(...) O estatuto social do trabalho manual é inferior ao trabalho intelectual. Sempre o foi. (...)", VIEI-
RA, Joaquim, “O Desenho e o Projecto São o Mesmo?”. Porto: FAUP Publicações, 1995, p. 46.

38. "(…) Saber  que  ensinar  não  é  transferir  conhecimento,  mas  criar  as  possibilidades  para  a  sua  
própria  produção  ou  a  sua  construção (…)", FREIRE, Paulo, “A Pedagogia da Autonomia Saberes ne-
cessários à prática da autonomia”. São Paulo: Paz e Terra, 1996, p. 21.
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Mais do que simplesmente olhar, a escola procurava ensinar a ver  e a 
compreender entre a percepção e representação do espaço⁴¹.

Ver que era reforçado/estimulado através do desenho de mão livre – 
novo ponto de partida para a materialização.

Desenho que era tanto comunicação/representação/interpretação do 
mundo como reflexão/método/assimilação de conhecimento – entre o 
lugar vivido e o imaginado⁴².

Auxiliando a deslindar, ordenar, analisar e estruturar princípios si-
multaneamente que criávamos e comunicávamos intenções até encon-
trarmos a palavra certa.

Palavra(s) entre cadeiras que se aparentavam tão vagas quanto fa-
miliares, potenciando nova expressão individual cerebral/verbal entre 
exercícios elementares para despertar a compreensão do espaço.
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ver
compreender
representar

42."(...) A representação compreendida enquanto acção de apresentar diante dos olhos e da inteligência o 
que se observa no real e se figura na mente, o que toma o conteúdo de um pensamento, de uma consciência 
sobre a realidade exterior, como imagem activa de uma percepção interior, significação e simbolização de 
relações com o mundo, busca de identidade entre o que se pensa ser e o que se faz para ser. (...)", ibidem. 
p. 30.

41."(...) Quem desenha e projecta é simultaneamente sujeito e objecto da representação. O que se observa 
é a imagem onde se articulam figuras pelas quais se busca o conhecimento do que é exterior por referência 
ao que se reconhece como interior. (...)", CARNEIRO, Alberto, “Campo Sujeito e Representação no Ensino 
e na Prática do Desenho/Projecto”. Porto: FAUP Publicações,1995, p. 29.



Pois, em boa verdade, também não compreendíamos nada de quando 
é Arquitectura ou dos Arquitectos de (re)nome, da sua invenção ou do 
alcance crítico que a obra pode (con)ter, não trazíamos coisa nenhuma 
da cultura disciplinar, mas sim uma bibliografia de construção corrente 
que auxiliamos a edificar⁴³.

A escola agitava a dúvida: o que é (a) Arquitectura? 

E, silenciosamente ganhávamos consciência que se marcavam maio-
ritariamente pelo comum e evidente, execuções padrão sobretudo sim-
ples e triviais sobre situações de conforto e valores pré-definidos, sem 
realmente aprofundar matéria ou questionar intenção mas, não haveriam 
gestos que despertassem emoção e satisfizessem quem os solicitou?

Assim, entre a geometria, o corte ou as teorias, havia intercepções 
entre a experiência e a memória, mas também desconhecidos saberes, 
onde as disciplinas de vertentes mais práticas atraiam um à vontade e 
naturalidade na sua compreensão e, os conceitos ou cadeiras mais teó-
ricas uma inercia quanto à necessidade do seu entendimento pois, era/é 
difícil ter uma leitura da teoria, da história ou da antropologia na casa 
anónima que se transformou sobretudo em produto comercial.

 
Contactos teóricos que tanto eram reforço, conflito ou ampliação, 

dado que, o intelecto nunca é tábua rasa e, facilmente, compreendía-
mos os instrumentos técnicos, objectos no espaço ou as motivações de 
base funcionais, em contraponto com a dificuldade de assimilarmos um 
Não Lugar⁴⁴, o sublime, a arbitrariedade ou o acaso⁴⁵. 

Entre uma enorme quantidade de novas referências os primeiros exer-
cícios apelavam à criatividade, às lógicas de intervenção, à comunica-
ção e representação gráfica, o projecto como meio de transformação da 
realidade onde a nossa resposta pragmática silenciava a luz, o cheiro, 
o som ou a história – factores que se relevam cruciais e intrínsecos à 
vivência do lugar, mas de lenta e complexa apropriação.

44. AUGÉ, Marc, “Não-Lugares, Introdução A Uma Antropologia Da Sobremodernidade”. Lisboa: Letra 
Livre, 2012. 
45."(...) adoptei um critério metodológico baseado no acaso que, como sabem, é um elemento decisivo na 
metodologia do projecto (...)", VIEIRA, Joaquim, “O Desenho e o Projecto São o Mesmo?”. Porto: FAUP 
Publicações, 1995, p. 32.

43. "(...) Não é preciso arquitectos para ocupar o território, para fazer edifícios ou arranjar espaços públicos. 
A realidade é uma prova irrefutável deste facto e é tentadora a facilidade de concluir que a arquitectura não 
serve para nada... (...)", CAPELA, José, “Utilidade da arquitectura 0+6 possibilidades”; in “Opúsculo 1”. 
Porto: Dafne Editora, 2007, p. 3.
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Mas, o nosso desenho era de acordo com a cultura (a revista vulgar) e 
o meio de produção⁴⁶ que (de)tínhamos (o computador), linhas rectas e 
vãos gratuitos sem grande intenção plástica (ou é vidro ou é matéria) – o 
pragmatismo oficinal.

Desenho que se comunicava directo da imaginação para o rigoroso, 
um processo mais planimétrico do que afeiçoado ao real onde procurá-
vamos delimitar a forma sobre uma matriz de trabalho muito rígida, di-
ficultando a percepção da escala e próprio amadurecimento da solução.

Visão essencialmente planimétrica e excessivamente digital.

Mas simultaneamente procurávamos sondar a tectónica, a continui-
dade e a potência do uso, espaços tão regrados como apropriáveis e 
onde havia uma ideia, mesmo que ingénua, de saber como a construir 
– influência do(s) contexto(s) de formação.

Esquecendo em certa parte as pessoas e o que significa percorrer em 
média 40 metros para ir buscar um copo de água em prol de um gesto 
que considerávamos ser de arquitecto.

46. "(...) Tudo o que a mão lhe permitiu. E todos nós sabemos, e já sentimos que isto é verdade. O desenho 
informatizado, de fácil concretização nos moldes definidos pelo sistema, apresenta maior fragilidade face 
aos riscos do próprio sistema (...)", VIEIRA, Joaquim, “O Desenho e o Projecto São o Mesmo?”. Porto: 
FAUP Publicações, 1995, p. 43.



Mais que formar, a escola informava, produzia e partilhava conheci-
mento seleccionado em ambiente didáctico e de abertura à dúvida, ao 
diálogo e há oscilação – a dimensão subjectiva e flexível que o ofício 
dificilmente comtempla(va). Mas, não será essa mesma condição disci-
plinar que a torna tão difícil de compreender?

Em projecto procurávamos maioritariamente determinar forma e não 
espaços, soluções práticas na leiga imagem de casa moderna e o espíri-
to de consumo, onde confundíamos arquitectura com capas de revista⁴⁷ 
– afinal a academia não diz o que é a Arquitectura, quando é Arquitec-
tura⁴⁸ ou que caminho seguir para a alcançar – e onde necessitávamos 
de ter ideia, mesmo que ingénua, de saber como a construir.

Influência(s) do(s) contexto(s) de formação pois, qualquer gesto ou 
ideia in situ carecia imediatamente de método de execução – visto que, 
não podemos propor o que não conhecemos, ou podemos? Então, como 
segregar o acto criativo do construir?

Saber construir e facilidade em compreender sistemas construtivos 
que alguns colegas indagavam provir de outra licenciatura, como se 
apenas a escola fosse validadora ou detentora do conhecimento, des-
valorizando à partida um saber próprio, adquirido com a experiência. 

Mas tornava-se recorrente tirarem algumas dúvidas construtivas e, 
essas questões por vezes fúteis ou inocentes faziam-nos aprender mais, 
confrontado a base pessoal estabelecida na experiência técnico/prática 
com o conhecimento científico – assimilávamos como descrever anali-
ticamente bem as práticas oficinais e adquiríamos alguma postura críti-
ca quanto aos limites/verdades do nosso conhecimento.

Despoletando assim novo olhar sobre a construção como sistema 
aberto à descoberta, ao estudo e à pesquisa. Uma consciencialização 
que afinal os sistemas não eram/são estanques ou fixos – vários como 
distantes do fazer padrão que in situ se elenca(va) – a escola confronta 
(va) as verdades que a experiência aparenta(va) garantir.

48. "(...) O termo ideia de arquitectura é um termo muito pouco claro, a única coisa de carácter geral que 
me parece afirmar com clareza, no que lhe compete (que lhe cabe no campo das formas), é o conceito de 
que fazer arquitectura significa substancialmente exprimir um juízo (...)", GRASSI, Giorgio, “Escritos 
Escolhidos, 1965-2015”. Porto: Edições Afrontamento, 2018, p. 72.

47. "(...) Assim como não existe uma propaganda adequada para difundir a boa arquitectura, também não 
existem instrumentos eficazes para impedir a realização de edifícios horríveis. (...)", ZEVI, Bruno, “Saber 
Ver a Arquitectura”. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009, p. 1.
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A nossa visão planimétrica tardava a compreender alguns dos exercí-
cios mais plásticos que a escola sugeria.

Registos que exploravam a linha, a luz a sombra e a penumbra entre 
estímulos visuais e a percepção de tempo e de espaço. 

Fundamentais para se desenhar lugares e não apenas formas que con-
tenham o dia a dia –  entender por meio do olhar – a escola ensinava a 
ver e a ler os dados visuais.

Afinal ver algo implica um determinado lugar ou localização no es-
paço, uma comparação de escala, equilíbrio, figura, forma, luz, cor, mo-
vimento, dinâmica e expressão...

Sem esquecer que a experiência visual é dinâmica e a percepção é 
uma experiência activa que transforma os dados recebidos.

luz
sombra
penunbra



Mas, ao contrário do ofício, este acto de educar não é aleatório ou 
despido de intenções, não se podendo dissociar  de compromissos polí-
ticos, sociais, culturais e educacionais com vista a perpetuar um enten-
dimento comum – contexto tão incontornável como inevitável.

Era então necessária uma aproximação cautelosa ao saber, afinal, o 
ofício tinha-nos demonstrado que algumas coisas se apanham, não se 
ensinam e que a homogeneização do saber nem sempre é benéfica– ser 
autónomo é fundamental.

Mais pragmático que poético⁴⁹, questionando a construção corrente 
ao redor da arquitectura; ou a arquitectura em redor da construção cor-
rente? Que intenção deve a resposta conter?

Demorámos a alcançar a verdadeira dimensão do projecto além da 
folha, a morfologia urbana, a luz, a penumbra ou a escuridão, rebus-
cando ancora sempre através da lógica de intervenção – o pragmatismo 
oficinal – mais que uma profissão, a escola potenciava um saber de 
dimensão subjectiva.

Como pode então o Arquitecto mudar a realidade, que conhecimento/
ferramenta/destreza necessita para redefinir mundo?⁵⁰. 

Afinal o homem sempre habitou como os seus antecedentes⁵¹, mesmo 
que os modelos de organização da sociedade se transformassem; assim, 
que valências nos seriam úteis no nosso contexto oficinal? ou que posi-
ção deveríamos agora ter no ofício? 

Valências que nos conferissem outro suporte de conhecimento/con-
versa com os encomendadores mais exigentes ou técnicos formados na 
tradução do desenho em matéria. As obras ajudavam a assimilar mestria 
e a escola potenciava outro entendimento para lá da edificação corrente. 

49. "(...) Fica assim desocupada uma grande área formal do imaginário. As formas máximas poucas vezes 
alcançam a persuasão, porque a energia e a perspectiva que a habitam foram colhidas nesse mínimo de 
representação que é a estrita biografia da nossa visão, tão pouco profundamente e pouco anteriormente 
comprometida. (...)", HELDER, Herberto, “Photomaton & Vox”. Porto: Porto Editora, 2015, p. 23.
50."(...) De resto, o Team X sempre evitou cristalizar as suas pesquisas num «manifesto» ou numa «carta», 
tendo aceite o desafio permanente da realidade em movimento, assim demonstrando que as tradicionais for-
mas de debate cultural se encontram destituídas de utilidade no mundo contemporâneo. (...)", BENEVOLO, 
Leonardo, “O Último Capítulo da Arquitectura Moderna”. Lisboa: Edições 70, 2009, p. 15.
51. "(...) Na arte da arquitectura, a casa é, sem dúvida, o que melhor caracteriza os costumes, os gostos e os 
usos de um povo; a sua ordem, como a sua distribuição, não se modifica senão em intervalos muitos longos 
(...)", Viollet-Le-Duc, in ROSSI, Aldo, “A Arquitectura da Cidade”. Lisboa: Edições Cosmos, 2001, p. 100.
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52. "(...) O desenho é a representação bidimensional de imagens, realizadas a mão, da maneira mais elemen-
tar, mais simples e complexa possível. (...)", VIEIRA, Joaquim, “O Desenho e o Projecto São o Mesmo?”. 
Porto: FAUP Publicações, 1995, p. 21.

O desenho do ofício começava então a ser seduzido pela escola, re-
tractando a resposta e projectando desejos.

Já não éramos apenas aplicadores, procurávamos saber mais sobre as 
intenções, necessidades e exigências. 

Alcançando um desenho que conjugasse a produção, a aplicação e 
uma certa forma. No fundo todo o processo de materialização.

Forma que nos demarcasse dos demais aplicadores – entre o padrão e 
o desenhar/pensar/executar.

Havia um diálogo, mesmo que incipiente, que ia denunciando outros 
saberes para além do ofício, elencando empatia, outras conversas, soli-
citações e partilhas de experiências e, entre a escola e o ofício a relação 
com o desenho transformava-se⁵². 

desenho
ofício
escola



A prática projectual fomentava a antecipar⁵³/ver/ compreender/apro-
priar de outro(s) pensamento(s), de outras experiências, assim, deixá-
vamos de nos fixar apenas no que tínhamos em mãos para observar o 
global, procurando captar todos os dados do problema por meio do ver.

Conduzindo assim a uma interpretação colectiva de determinado pro-
blema; que por sua vez também se traduzia numa resposta com base 
num conhecimento disciplinar comum.

Dinâmica que (agora) nos acompanhava in situ para além do pragma-
tismo, traduzindo-se em diálogo, correcção e/ou transformação do de-
senho em consonância com a forma pretendida mais fácil/conciliador.

Pois, o desenho é um intermediário entre o real e o imaginado, procu-
rando organizar/transmitir um espaço/objecto apenas vivido/experien-
ciado no abstracto, reduzindo-o então a uma representação/intenção.

E, nem sempre é fácil representar correctamente o desejado, nem 
sempre se consegue conjugar a idealização, a representação e o real de 
forma precisa, sendo necessário muito tempo de aprendizagem e uma 
imensa bibliografia para dominar todos estes prismas, dado que, quem 
trabalha com a matéria tem os eixos todos na mão, quem cria no vazio 
tem que imaginar todo o processo antes de tocar na matéria.

Levantando-nos algumas questões: o desenho que não pode ser to-
talmente autónomo à construção, devendo conter a ideia de produção; 
outra a correcta representação | leitura dos desenhos técnicos⁵⁴, um cla-
ro imaginar da obra pretendida e como a executar, pressupondo um 
cruzar da teoria com a prática; e, por fim, uma postura crítica por parte 
de quem executa⁵⁵. 

55. "(...) O campo a observar é o dos usos dos instrumentos na elaboração das representações (de quem 
ensina e de quem aprende) e na articulação funcional, criativa e transformadora, onde o que se imagina, 
realidade e processo de realização (...)", CARNEIRO, Alberto, “Campo Sujeito e Representação no Ensino 
e na Prática do Desenho/Projecto”. Porto: FAUP Publicações,1995, p. 25.

54. "(...) Se um arquitecto se tivesse colocado entre o proprietário e os artesãos, teria fornecido desenhos  
que nenhum dos outros dois teria conseguido interpretar e, escravo da sua prancheta de desenho, nunca 
teria sabido que o que faz toda a diferença entre uma casa boa e uma casa má são as possíveis variações dos 
pormenores do modelo. (...)", FATHY, Hassan, “Arquitectura Para os Pobres, Uma Experiência no Egipto 
Rural”. Lisboa: Argumentum | Dinalivro, 2009, p. 37.

53. "(...) O projecto é antecipação O projecto está intimamente ligado ao estado de antecipação (...)", VIEI-
RA, Joaquim, “O Desenho e o Projecto São o Mesmo?”. Porto: FAUP Publicações, 1995, p. 46.
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A vontade de experimentar gerava então a aplicação de conhecimen-
to para diversas situações. Devagar, fundíamos a substância do ofício 
com os métodos da academia, alterando assim a nossa relação com a 
matéria, com o ofício. Pensávamos e estudávamos através do desenho, 
já não produzíamos sem reflectir.

Procurávamos especificar e ao mesmo tempo representar, trabalhan-
do tanto a linguagem como a sua execução pelos desenhos – pensar em 
tudo; influência tanto do ofício como da escola.

Era o caminho mais curto à experiência da materialização do proces-
so de projectar.

Materialização que posteriormente se adensava em outro(s) traba-
lho(s) de maior escala e exigência – abordávamos a obra com outra 
cultura no olhar⁵⁶.

56. "(...) O mundo da sobremodernidade não tem as medidas exactas daquele em que cremos viver, porque 
vivemos num mundo que ainda não aprendemos a olhar. Teremos de reaprender a pensar o espaço. (...)", 
AUGÉ, Marc, “Não-Lugares, Introdução A Uma Antropologia Da Sobremodernidade”. Lisboa: Letra Li-
vre, 2012, p. 36.



E, grande parte da mão de obra tem dificuldade em ler correctamente 
um desenho ou explicar cientificamente um processo – sabemos que 
tudo funciona, mas não sabemos porque funciona – conduzindo a que 
se execute maioritariamente de acordo com a experiência e que o dese-
nho fique emancipado apenas para eventuais dúvidas.

Mas, não será a origem do problema tanto do emissor como do re-
ceptor – a escola expunha-nos a efectiva importância do processo de 
saber comunicar, o que para nós sempre se traduziu pelo acto de como 
construir. 

Processo cada vez menos linear e mais multidisciplinar para não 
correr “(…) o risco de ficar aprisionado na própria nostalgia, longe da 
complexidade da sociedade, incapaz de se tornar um saber evolutivo. 
(…)”⁵⁷; não deveria então ser este processo mais aberto, envolvendo 
todos para que o diálogo pessoal se transforme em resposta colectiva?

O ofício ocasionava uma aprendizagem circunstancial e uma maior 
abertura à contaminação por parte do encomendador, uma certa empa-
tia com questões triviais do dia a dia, resultando assim numa resposta 
maioritariamente em equipa onde não se perpetuava nenhuma solução 
de cariz formal; o projecto uma dialéctica sobretudo entre o desenho, o 
docente e a disciplina.

57 BENEVOLO, Leonardo, “A cidade e o Arquitecto”. Lisboa: Edições 70, 2006, p. 68.



Ao longo dos tempos, devido a vários factores, o nosso ofício deixou de estar 
amarrado à imagem poética que unia a invenção/projecto/construção, interligando 
o desenho e a edificação com as próprias mãos – talvez mais próximo da autocons-
trução, mas seguramente mais perto do homem – resumindo-se actualmente maio-
ritariamente em aplicação de sistemas padrão projectados por outros intervenientes.

Alterando assim a nossa relação com o engenho ou postura crítica, tudo era com-
preendido dentro de uma linguagem padrão e dos tempos acelerados de produção. 

Manteve-se sim a necessidade de executar um bom trabalho e a integridade pes-
soal, factores cruciais que vão abrindo algumas portas e ampliando solicitações 
dentro da construção.

Problemática(s) tanto da arquitectura como da vida em que todo o homem pode 
actuar, na medida que constrói ou arranja de acordo com o seu conhecimento/ne-
cessidade/capacidade económica, afinal, para serem fundamentais não podem ser 
exclusivas.



“(...) Estes primeiros construtores eram mes-
tres nesta arte em que a única publicidade que 
podiam fazer era através da sua reputação e 
da palavra que passava, o seu trabalho era ba-
seado na qualidade e na integridade pessoal. 
A profissão que exerciam fazia deles simulta-
neamente engenheiros, arquitectos e constru-
tores (...)”

CACHIM, Paulo Barreto, “Construção 
em Madeira – A Madeira Como Mate-
rial de Construção (2ª edição)”. Porto: 
Publindústria, Edições Técnicas, 2014, 
p. 25.
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A escola inseria lentamente a dimensão teórico-crítica, a história e 
o desenho⁵⁸, alterando assim a relação com as práticas oficinais – não 
procurávamos apenas mercantilizar mas sim ponderar intervenção.

O desenho pensava além da planta vagueando sobre ideias. colocan-
do e hierarquizando questões, abrindo-se para a variedade de interpre-
tações.

Explorando em conjunto volumes, cortes, alçados e intenções; fer-
ramenta de comunicar e pensar, colocando e hierarquizando questões 
– sintetizar.

Entre uma série de diferentes aproximações o desenho enraizava-se 
como método ajudando a configurar e desenhar um problema até resul-
tar numa forma construível.

58. "(...) Introduziu na sua acção pedagógica a dimensão téorico-crítica com sessões regulares de história 
da arte, aulas de construção ou desenho (...)", TAVARES, Domingos, “Claude-Nicolas Ledoux formas do 
iluminismo”. Porto: Dafne Editora, 2011, p. 11.



(des)Envolvimento Paralelo

Em paralelo, entre a necessidades e as ambições profissionais, sur-
giam trabalhos de pequena escala, formas ou ritmos, mas de comple-
xidade crescente – livres de qualquer nomenclatura ficamos à vontade 
para experimentar no anonimato⁵⁹; importante condição disciplinar 
libertadora.

Haviam diversas temporalidades enquanto a formação decorria: 
solicitações de cariz meramente executor – onde a escola era ocultada 
mesmo quando não se concordava com a intervenção; solicitações 
onde pretendiam que englobássemos saberes que a disciplina dinami-
zava; ou simplesmente éramos nós que nos disponhamos a explorar⁶⁰.

Esta mudança de condição iniciava-se maioritariamente por via 
de outras movimentações dentro da construção civil. A experiência 
abria-nos a naturalidade com os moldes da edificação e a facilidade 
em lidarmos directamente com os diversos profissionais – há sempre 
muitas pessoas envolvidas no processo; a escola por sua vez a procura 
da ideia que nos libertasse da intervenção apenas como construção ou 
do funcionalismo ingénuo.

Acções concretas e importantes na construção/assimilação/com-
preensão de saberes, conciliando o à vontade in situ com práticas 
disciplinares algo incipientes e processos criativos contaminados por 
outras áreas, numa estratégia de produção por vezes dúbia ou pouco 
clara – “(…) processo íntimo e não linear (…)”⁶¹ sobre dados reais.

Solicitações onde se projectava no construído e os custos e datas 
influenciavam resposta, em contraponto com a escola, onde se dese-
nhava no branco e as facturas e prazos não entravam na equação.

Dialéctica incipiente e frágil, algo amarrada às soluções padrão e 
a um método de trabalho oficinal, sem moldes concretos e com uma 
visão ainda muito restrita à eficácia técnico-construtiva pois, não detí-
nhamos um discurso forte e estruturado, obra edificada ou metodolo-
gia apurada para a intenção prevalecer – éramos mais carpinteiros que 
intendidos em organização-formalização-materialização do espaço.

61. SIZA, Álvaro “02 Textos”. Lisboa: 
Parceria A.M. Pereira, 2018, p. 19.

[do saber ao aprender]

60. "(...) Esta obsessão era bem patente 
nos pioneiros da arquitectura moderna 
e explica a pressa em se compromete-
rem, em aproveitarem as oportunidade, 
em trabalhem para qualquer cliente que 
oferecesse espaço para a nova pesquisa 
(...)", BENEVOLO, Leonardo, “A cida-
de e o Arquitecto”. Lisboa: Edições 70, 
2006, p. 107.

59. "(...) Ao observar um quadro nin-
guém deixa de perguntar: "Quem é o 
autor?", mas a maioria absoluta mesmo 
de pessoas cultas não sente sequer a ne-
cessidade de conhecer o nome dos au-
tores dos cem edifícios diante dos quais 
passa todos os dias: no planeta das artes, 
a arquitectura parece o hemisfério do 
anonimato. (...)", ZEVI, Bruno, “Saber 
Ver a Arquitectura”. São Paulo: WMF 
Martins Fontes, 2009, p. 197.
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Era inevitável que as primeiras formas não espelhassem a nossa 
matéria de ofício – assim como procurar logo a resposta construtiva, 
queríamos fazer obra, não apenas desenhá-la, e estar in situ ajudava a 
perceber a dimensão concreta da proposta.

Percurso individual que fomentava um contacto permanente com 
práticas palpáveis deambulando entre a escola, a obra e a dúvida – (des)
envolvimento paralelo que a pouco e pouco ia fomentando intercepções 
sobre uma interpretação espacial ainda em fuga⁶².

Falávamos de arquitectura sem ainda a compreender, mas com a 
convicção que a disciplina é fortemente permeável.

Caminho necessariamente e inevitavelmente solitário na aspiração 
de nos distanciarmos da simples vertente técnica.

as formas 
a matéria 
o método 

62."(...) Em contrapartida, quem penetra na mais complexa investigação da unidade orgânica do homem e 
da arquitectura sabe já que o ponto de partida de uma visão integrada, compreensiva da arquitectura é o da 
interpretação espacial, e julgará todos os elementos que entram no edifício com a medida do espaço (...)", 
ZEVI, Bruno, “Saber Ver a Arquitectura”. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009, p. 193.



Deste modo havia trabalhos em que esboçávamos, executávamos e 
acompanhávamos quase a totalidade dos gestos, alterando intenções, 
modificando ideias e moderando posturas – processo lento, difícil e 
necessário sobre um constante exame do pensamento teórico-prático 
pois não existiam aprofundados desenhos muito menos de execução.

E, é esta falta de guião rigoroso de execução que abre a construção 
à imprevisibilidade.

Procuramos então partilhar partes de um trajecto não como mostra 
das soluções espaciais – sem esquecer a pertinência e intensidade das 
experiências; mas sim, com o devido afastamento, como aprendiza-
gem (experimental) e reflexão (pessoal) do que fizemos⁶³.

Campo de forças dinâmico que se alimenta da discussão, da crítica e 
da reflexão entre a construção, o desenho, a cultura do(s) autor(es) e o 
pensamento sobre um território que tem dinâmicas próprias.

 Contactos com calma, procurando compreender conhecimento 
através da acção⁶⁴ sobre actividades (in)dependentes face ao ensino 
reflectindo a nossa dimensão social/pessoal/teórica.

Era sobre forte o pragmatismo e a incerteza do gesto que íamos des-
cobrindo a disciplina pois, o ofício tinha proporcionado instrumentos e 
signos que tanto facilitavam como inibiam o desenvolvimento próprio 
deste novo saber.

"(...) Somos seres biológicos e históricos completos, e, em 
qualquer trabalho criativo que fazemos, reagimos com todo 
nosso senso existencial e identidade, e não com o nosso inte-
lecto isolado. Quando percebemos ou fazemos arquitectura, o 
senso é mais importante não é a visão, com a prática de ensino 
normalmente supõe, mas nosso senso existencial, por meio do 
qual encontramos, confrontamos e internalizamos os lugares 
e ambientes como experiências existenciais corporificadas.  
(...)"⁶⁵

63. "(...) A quantidade de experiência de 
um indivíduo não é medida pelo núme-
ro de eventos com que lida, mas pelos 
investimentos que faz nas correspon-
dentes previsões e pelas revisões do que 
desenha e constrói (...)", CARNEIRO, 
Alberto, “Campo Sujeito e Represen-
tação no Ensino e na Prática do De-
senho/Projecto”. Porto: FAUP Publica-
ções,1995, p. 47.

64."(...) Porque uma obra verdadeira 
consiste não na sua forma definitiva 
mas sim na série de aproximações para 
a alcançar (...)”, CALVINO, Italo, “Seis 
propostas para o próximo milénio”. Lis-
boa: Teorema, 2006, p. 94.

65. PALLASMAA, Juhani, “Essên-
cias”. São Paulo: Gustavo Gili, 2018, 
p. 82.
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Inicialmente fomos solicitados como consultores casuais, dado que o 
custo de obra se aparentava avultado e, ao contrário do que é habitual 
no ofício, entramos no processo antes de qualquer execução, havendo 
assim alguma abertura para compreender/apropriar/sugerir opções ain-
da na fase de concepção.

Mais do que o desenho, de modo geral, a nossa participação mo-
vimentou-se dentro da construção e maioritariamente no nosso ofício 
– até a laje de piso era de madeira o que reforçava a união entre o co-
nhecimento oficinal e a escola.

Era então o entrelaçar da experiência de obra e o conhecimento que 
a escola nos alienara que nos auxiliava a antever problemas e a apre-
sentarmos diversas soluções – a construção abria-se à investigação e à 
reflexão em equipa.

O contacto com a burocracia é algo difuso, mas permitia desde já 
antever problemáticas que a escola deixava algo ausentes…
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per|Seguir

Como se tratava de um franchising havia um modelo a per|seguir, 
fossem cores, texturas ou matéria, até mesmo a concepção espacial – o 
lugar não interessava, forçando o existente ao padrão pretendido; uma 
falsa ideia de tábua rasa onde qualquer fuga ao manual de identidade 
levantava diversas questões. 

Então, como enquadrar este gesto no aprendizado? afinal, o plano já 
existia, era só necessário fazer um stretch⁶⁶ mas, não será esta inser-
ção de determinado modelo em contextos díspares o maior gerador de 
imprecisões? Dado que, o modelo para uma superfície comercial não 
pode ser o mesmo que para uma rua com carga histórica. 

Contudo, dentro de limites bem claros, procurava-se criar um lugar 
comum à marca através de dados pré-seleccionados – símbolos – 
para que, aos olhos de todos a percepção/identificação fosse similar, 
independente do local – a procura de uma certa memória afectiva; a 
imagem era o mais importante e não dialogar com o lugar, visto que 
procurava-se criar uma ligação espacial para com a marca.

Existindo então uma equipa técnica para o processo burocrático de 
requalificação, o técnico do franchising e um grupo de intervenção 
– todos associados através das vias de comunicação, mas com pouca 
vontade de discutir solução, pisar obra ou compreender o lugar.

Esta falta de coordenação (ou de desenhos que substituíssem a 
presença do(s) técnico(s)) abre a construção à subjectividade do 
mestre de obras, ao descontrolo de custos de execução e a diversas 
disparidades entre o real e o esboçado mas, não será também a falta de 
compreender o lugar ou de um modelo sólido/apurado/flexível para as 
problemáticas do real que abre caminho a tanta dúvida e subjecção? 

Na medida em que, o lugar não é uma realidade consistente ou igual 
para todos, mas sim algo mais imaterial, variável de acordo com o(s) 
indivíduo(s) e a realidade de cada um, então não devia o modelo ser 
também ele receptivo a diferentes interpretações? Abrindo-se ao diálo-
go entre os diferentes intervenientes para responder às diversas condi-
cionantes⁶⁷ que qualquer espaço traz.

[modelo, regras, moderação]

Coimbra | rua Ferreira Borges | 2013 
requalificação de espaço comercial 
73m²

Gestão | Execução | Controlo | Veri-
ficação

66. Comando do Autocad que permi-
te  esticar objectos cruzados por uma 
janela ou polígono de selecção.

67."(...) Os arquitectos actuam num 
quadro de poder que os condiciona, 
não só pelas complexidades da ges-
tão técnica e financeira que acom-
panham a execução das formas pro-
gramadas nos seus desenhos, mas 
também pela força simbólica que os 
monumentos adquirem quando são 
colocados no terreno ao serviço de 
quem controla a sua legitimidade. 
(...)", TAVARES, Domingos, “Clau-
de-Nicolas Ledoux formas do ilumi-
nismo”. Porto: Dafne Editora, 2011, 
p. 49.
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A dificuldade em implantar o modelo abria o lugar a diferentes 
interpretações onde per|seguimos soluções simples que integrassem as 
regras gerais do modelo e do existente, suprimindo apenas a matéria 
extremamente necessária, requalificando outras e erigido a vital ao 
novo programa.

E, como são as regras e os valores da construção que regem, os 
encomendadores optaram (entre a argumentação da nossa perspectiva 
e a visão do técnico responsável) pelo valor mais baixo, mas, também, 
devido à nossa metodologia incipiente, a uma certa abertura no contro-
lo | direcção | gestão do desenho/execução.

O desenho ia surgindo pontualmente para nos ajudar a caracterizar | 
explicar | transmitir a solução que contínhamos na imaginação – a pou-
co e pouco era aplicado como auxiliar na procura da própria solução e 
onde as práticas oficinais traziam logo a resposta ao tipo de instalações/
estrutura necessária.

Esquiço que se abria a diversas interpretações – existindo assim uma 
maior interacção entre o encomendador e a obra, mas continuávamos 
maioritariamente a edificar sem projecto, sem aprofundar gesto. Esta 
falta de metodologia projectual (de procura) levava-nos principalmente 
a soluções padrão – ou então seria a falta de cultura? 

 Afinal procurávamos sobretudo concretizar/materializar e não dese-
nhar até ao limite na procura de sensações – o que prevalecia era predo-
minantemente a encomenda e não a ideia.

Mas, o lugar – ou estar em – ganha uma importância primordial para 
o desenho crescer. É necessário estudá-lo | compreendê-lo | assimilá-lo 
para que então a intervenção seja uma mais valia e não apenas constru-
ção.



Assim, e devido às dificuldades em repetir com rigor o modelo, não 
conseguimos chegar a consenso algum; não havia abertura para (re)
pensar intenções, lógicas de intervenção, ou discursos frescos; o mode-
lo era dado como perfeito mas não suportava a relação com a rua, com 
a luz natural, com o som da calçada ou o número de lugares sentados 
– havia a convicção da importância de manter a soleira. 

No entanto, dentro das regras e os valores da construção, não com-
pete ao arquitecto conciliar a ideia com a edificação? Estar aberto a 
actualizações progressivas e atento à evolução da cultura e da socieda-
de? E, não será essa constante necessidade de florescer que dificulta a 
percepção dos limites da própria disciplina(?), auxiliando a segregar o 
simples acto de construir da Arquitectura?

Incumbindo-lhe deste modo tanto a correcta execução dos trabalhos, 
a eleição de técnicos de outros saberes e a procura de soluções cons-
trutivas que conjugassem plástica | prazos | despesas e, à falta de dese-
nho de execução, até pequenas (re)afinações ao modelo como questões 
de compreensão filosófica ou epistemológica.

É então, o caminho até ao projecto⁶⁸ processo de enorme valor para 
o lugar; documento que previne | salvaguarda | coordena eventuais 
problemas ou dificuldades técnicas, apurando sistemas e elencando 
outras opções singulares para determinado espaço.

Apercebemo-nos agora de tanta aprendizagem como ingenuidade, 
as obras não são apenas o lugar onde tudo se coze e o desenho ganha 
expressão material mas também o lugar fundamental de aquisição de 
um dicionário visual pessoal de experiência e de verificação de conhe-
cimento(s).

Compreendemos hoje que o erigido foi sobretudo construção, 
formas desprovidas de significado, fruto de uma abordagem tecnicis-
ta. Não era a intervenção inicialmente proposta que procurava (re)
estruturar/qualificar espaço, mas sim utilizá-lo apenas como padrão 
identificável para somar vendas – quando a arquitectura além de evitar 
o desastre deveria ser uma mais valia que transporte emoção.

68."(...) Projectar é desfazer dúvidas 
A dúvida é indispensável eliminá-la 
também Eliminar (...)", SIZA, Ál-
varo “03 Textos”. Lisboa: Parceria 
A.M. Pereira, 2019, p. 104.
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O ambiente é totalmente descontraído, afinal fomos solicitados atra-
vés do ofício e não como técnico – era nas práticas oficinais que detí-
nhamos credibilidade e éramos nós que procuramos dilatar fronteiras 
e explorar saberes – era então este contexto informal que nos levava a 
lidarmos com ele também de modo natural, existindo uma responsabi-
lidade (co)partilhada com o encomendador.

Estamos em território incerto em todos os sentidos, da porta para 
dentro cada vez mais cada um faz o que quer, não existindo a necessi-
dade nem procura por um técnico interveniente no processo da organi-
zação/materialização do espaço.

E, entre a imensidade de remodeladores de ambientes ainda não pos-
suíamos matéria que evidenciasse a nossa diferença por entre a leitura 
que cada um faz. Assim, era entre o pragmatismo, o bom senso e a nos-
sa vontade pessoal em explorar que os desenhos se iam adensando nas 
áreas de maior desgaste das formas, a cozinha e a I.S.

Procurávamos trabalhar linguagem explorando opções formais ao 
mesmo tempo que se elaboravam preferências de materiais, remates, 
ferragens, etc (…), praticando e aprendendo⁶⁹.

Começamos a trabalhar com a realidade e a mudar a realidade, "(…) 
num papel situado entre o autor e o utente (…)"⁷⁰.

70. FIGUEIREDO, Rute, “O Astro Baço a Profissão de Arquitecto Sob o Signo da “Independência””, plub. 
in "Jornal Arquitectos", Lisboa, nº 240, Jul.- Set. 2010, p. 87.

69. PORTAS, Nuno, “Arquitectura(s) Teoria e Desenho, Investigação e Projecto”. Porto: FAUP Publica-
ções, 2005, p. 68.



Reparo

O que inicialmente seriam apenas carpintarias rapidamente se tres-
passa para outros saberes pois, por menor que seja a complexidade da 
pergunta reside em nós (aprendizes) a vontade de concretizar desenho 
e aprender com o resultado – praticar no real⁷¹.

Mas, que condição disciplinar devemos nós explorar? E, onde entra 
a arquitectura numa renovação de espaço interior?

Pois, não existia um processo forte e segredado do estar in situ, 
plantas rigorosas, levantamento ou memórias descritivas; mas sim, 
esquiços soltos, amostras, cortes construtivos e o discurso como trans-
missores da sugestão e auxiliares na compreensão do ambiente e das 
formas. 

Deste modo, como já havia edificado, a imagem do espaço a devir 
era pensada/desenhada/explicada in situ; processo comum na prática 
oficinal mas difícil para expor/aprofundar ideias ou controlar execução 
sem perturbação – a metodologia escolar ainda produzia pouco eco.

Mas, não será este processo mais simples e aberto ao encomenda-
dor? Melhor para ele intervir, sugerir ou criticar?

Assim, este processo de produção, era talhado simultaneamente 
tanto por quem olha/pensa o espaço de fora como por quem realmente 
o conhece e lhe dá escala de modo a desenhar um espaço que satisfaça 
realmente a necessidade de cada um, assim como compreender o que 
nós vemos e como os outros o vêem⁷².

Exercício a várias mãos para se descobrir mais que uma resposta 
meramente construtiva, num enlace entre os apontamentos ofici-
nais – com áreas, dimensões ou materiais – as conversas in situ e os 
desenhos que procuravam despoletar algo mais; como a vivência do 
espaço, a estereotomia ou a disposição ideal do mobiliário fixo – fer-
ramentas que a escola fomentava/reforçava/ampliava/impulsionava.

 E, sem a apropriação total do desenho e a maqueta tida apenas 
como "de apresentação", era o caderno de viagens que se exibia como 
ferramenta versátil na construção de imagens sínteses⁷³, de aproxima-
ções (in)conscientes à forma e no auxilio da conjugação de saberes.

figuração, solidificação, concretização

Figueira da Foz | rua da Grota | 2014 
revitalização de fogo
51m²

Desenho | Execução Carpintarias

71. "(...) O projecto é transformação do 
mundo - destruir; construir. No projecto 
temos sempre presente a necessidade 
de intervir. Intervir quer dizer primeiro 
que tudo que pensamos. Pensamos que 
o que existe pode ser melhor e que a 
nossa contribuição é decisiva. Sabemos 
porém que essa intervenção pode conter 
riscos, custos e efeitos sobre terceiros, 
e que ela precisa de ser elaborada com 
grande cuidado e responsabilidade. Nas-
ce assim a própria necessidade do méto-
do do projecto. Qualquer transformação 
implica riscos e a utilização de um mé-
todo é uma tentativa da racionalização e 
sistematização do comportamento para 
optimização da nova intervenção (...)", 
VIEIRA, Joaquim, “O Desenho e o Pro-
jecto São o Mesmo?”. Porto: FAUP Pu-
blicações, 1995, p. 48.

72. "(...) A percepção do espaço implica 
pontos de referência puramente visuais, 
tais como o alargamento e o estreita-
mento do campo visual conforme o es-
pectador se aproxima ou afasta de um 
objecto dado (...)", HALL, Edward T., 
“A Dimensão Oculta”. Lisboa: Relógio 
D' Água, 1986, p. 82.

73. CARNEIRO, Alberto, “Campo Su-
jeito e Representação no Ensino e na 
Prática do Desenho/Projecto”. Porto: 
FAUP Publicações,1995, p. 46.
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O caderno de viagens seria dos itens mais valiosos que a escola oca-
sionou, proporcionando uma imensa permeabilidade entre a discipli-
na e o mundo. Impulsionando tanto a habilidade de desenhar como de 
pensar, desenvolvendo uma flexibilidade cognitiva e auxiliando a nossa 
compreensão de como visualizamos a realidade.

A cozinha era um paralelepípedo algo estreito, sutado por pilares, vi-
gas e courettes, alimentada por um vão maioritariamente horizontal que 
acompanhava a sua profundidade, enquanto o mobiliário fixo preenchia 
o pano oposto e o frigorífico contribuía para fragmentar o espaço.

(De)tínhamos a ideia de que um espaço mais regrado, ortogonal⁷⁴, 
limpo seria arquitectura tornando-se num espaço mais claro, logo mais 
aproveitável/apropriável.

Procurávamos então anular a fragmentação, conciliando simplicida-
de e continuidade, mas coerente com as actuais necessidades contem-
porâneas que uma cozinha comporta, o orçamento vigente e as premis-
sas expostas pelo encomendador.

Estes pequenos trabalhos algo (de)limitados abrem a porta a peque-
nas experimentações, desenhos que muitas vezes sem estes enquadra-
mentos nunca exploraríamos, devendo assim conter tanta seriedade 
como qualquer outro trabalho de maior escala.

74. "(...) O Arquitecto está de tal maneira condicionado por uma geometria artificiosa e desumana que a 
acha «natural» e «espontânea»; não conhece outra língua. Cancro ancestral, reforçado pelos instrumentos 
do desenho: régua em T, esquadro, compassos, máquina de desenhar. (...)", ZEVI, Bruno, “A Linguagem 
Moderna Da Arquitectura”. Lisboa: Edições 70, 2002, p. 27.



Assim, quando se pensava na proposta, pensava-se também na sua 
real inserção e nas questões expostas e não num problema tipo para 
alguém desconhecido, para que então, a resposta se forma-se sobre 
circunstâncias muito precisas – era esta necessidade de compreender 
todos os dados do problema que a academia deslocava.

Dados, que passavam por conjugar um motivo com o desenho 
– onde a colocação do forno acontece ao eixo da bancada por inten-
dermos que a sua utilização seria bastante pontual – o gesto deixa de 
ser arbitrário, respondendo directamente às condicionantes expostas, 
desencadeando assim todas as opções de desenho seguintes.

Mas, para a sua colocação a par com o frigorífico embutido era ne-
cessário ganhar espaço, eliminando tudo o que não era essencial, fos-
sem os revestimentos cerâmicos, o reboco e até as ilhargas de alguns 
elementos do mobiliário fixo – manipulação só possível quando se 
conjuga conhecimento/necessidade/intenção/execução⁷⁵ entre o oficio, 
a academia e a abertura à voz do encomendador permitindo alcançar 
soluções concretas.

Exploramos espaço através de matéria (MDP, PVC, CPL, etc.) que 
está longe de corresponder aos padrões idealizados da disciplina, à 
perenidade desejada. Mas, não teremos nós contribuído positivamen-
te para melhorar e qualificar aquele lugar em concreto?; assim, não 
deveremos nós auxiliar (dentro das condicionantes de cada um) a criar 
espaços mais adequados às necessidades especificas de cada indiví-
duo? 

Não passará então a Arquitectura por ser um disciplina aberta a tudo 
e a todos, auxiliado a melhorar a vida de quem dá escala ao lugar, con-
cebendo espaços abertos à vivência independente da matéria seleccio-
nada – um serviço acessível e dirigido a todos que seguramente com o 
nosso auxilio trará um resultado melhor.

Afinal, são estes reparos anónimos com contas justas e de conversas 
abertas que ajudam efectivamente a melhorar o lugar de habitar de 
cada um.

75. "(...) Se aqueles de que se falou até 
agora eram necessários para fixar uma 
ideia de projecto e para controlar o seu 
resultado, especialmente a lógica e a 
coerência do resultado, estes outros de-
senhos são necessários, antes de mais, 
para instruir acerca da construção, para 
transmitir as informações necessárias, 
sem outro meio além deste, são dese-
nhos essenciais e esquemáticos, que não 
permitem nada a partir de si que não seja 
o seu próprio conteúdo (...)", GRASSI, 
Georgio, “Leon Battista Alberti e a Ar-
quitectura Romana”. Porto: Edições 
Afrontamento, 2015, p. 123.



Esta relação com o que não se vê mas que está lá evidencia o brio de cada 
um e a sua postura profissional, sendo factor diferenciador.

A escola reforçava a ideia que todas as parte são importantes e que a com-
posição da matéria não pode ser descuidada.

...e para quem trabalhava em obras de construção corrente – onde cada 
tostão conta – o "não se vai ver" é prática habitual.

É sim difícil transmitir estes valores, mas não impossível.

A escola ensina a ver a obra completa e não apenas a olhar – aquilo que 
não se vê mas que também está lá.



“(...) Conversa com um carpinteiro

Fala com o carpinteiro e observa o seu traba-
lho. Abre uma gaveta. O interior é grosseiro.

Não se vê, explica-me.

A qualidade de um trabalho não se liber-
ta do que não se vê. O que não se vê está lá. 
Um velho artesão caracteriza o que se vê ou 
não, não por cálculo ou comodismo. Não em 
termos de qualidade mas de instintiva liber-
dade. O resultado é outro pela diferença de 
expressão e não pela diferença e qualidade.

Para o operário sofisticado mecanizado de 
hoje isso é difícil.
Mas não impossível.  (...)”

SIZA, Álvaro “03 Textos”. Lisboa: Par-
ceria A.M. Pereira, 2019, p. 34.
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Procurávamos encontrar um conceito, algo que despoletasse o primeiro gesto, a primeira ideia 
– uma ideia de arquitectura – algo que nos justificasse que nada é um acaso e que não fazemos 
apenas desenho, desenho que reflectia o grau do nosso saber, espelhava a nossa forma de habitar 
e os limites da nossa cultura.

Afinal, ao contrário do ofício a disciplina não era (é) uma ciência exacta, cada um tem a sua 
história, vivência, experiência, percepção do tempo/espaço; e, ainda residia em nós a questão o 
que é/ou para que serve a Arquitectura? Visto que, não havia regra ou modelo para fazer um bom 
projecto pois nas entregas havia as mais diversas soluções e todas elas com qualidades/fragilida-
des. E, o pai, que nunca se formou tinha um portfólio de dezenas de habitações edificadas que o 
arquitecto apenas timbrava⁷⁶.

Um módulo que se repete – em espelho – para o pátio ganhar escala e o alçado conjugar o 
cheio (pano) e o vazio (vidro), o duplo pé direito em lados oposto para equilibrar o corte, a pro-
cura da surpresa com um pátio dentro de um pátio entre outros gestos que nos faziam acreditar 
que o nosso desenho era mais que simples edificação.

Procurávamos também especificar ao máximo uma ideia de construção, como se faz o isola-
mento, o tipo de pavimento, onde é caixilho fixo, o interior dos armários onde há tecto falso, etc 
– reflexos de um ténue conjugar entre saberes.

76. "(...) Numa só penada assistimos à legitimação da arquitectura como aquilo que é produzido pelos membros legítimos da profissão, mas 
também à consagração da arquitectura enquanto cultura elevada ou especializada, e, logo, como algo que se opõe a — ou até que se define contra 
— outras formas de cultura da realidade construída. (...)", GADANHO, Pedro em “Para Que Serve a Arquitectura?”; in “Opúsculo 2”. Porto: 
Dafne Editora, 2006, p.4.



a transição
Alternância de saberes

Para alguém ligado ao saber oficinal a academia é tanto ampliação 
como retracção pois, o saber fazer (de certo modo) não permite realizar 
desenhos delirantes ou em que não se tenha entendimento base de como 
os erigir – processo transversal de conhecimento(s), onde a identidade 
que se constrói decorrerá maioritariamente do que o vocabulário profis-
sional disponibilizar. 

Será então necessário tempo para se assimilar para lá da escala 1/100, 
a “construir uma razão”⁷⁷, a libertar-se dos sistemas padrão, a com-
preender a importância do espaço na vida social ou a noção que os 
problemas que a arquitectura responde são de difícil definição, impre-
cisos, solicitando uma constante interdisciplinaridade muito para lá do 
desenho técnico de edificação.

Era/É difícil compreender qual a definição sumária da disciplina⁷⁸.

Afinal, a academia muda a nossa relação com o espaço⁷⁹, mas neces-
sitamos de mais/melhores ferramentas para compreender a disciplina 
e assimilar este inter-relacionamento entre o homem e o seu ambiente 
psicológico/social/comportamental/cultural⁸⁰ – aprendizagem constan-
te e que cresce intensamente com a diversidade de experiências sejam 
elas dentro ou fora de uma sala de aula.

E, quando esse questionar começa a romper, quando a disciplina nos 
cativa⁸¹ e nos começamos a aproximar do discurso ideológico da arqui-
tectura e as questões são progressivamente relevantes, compreendemos, 
também que a instituição de ensino corrente já não detinha potência 
para retribuir.

78. "(...) In architecture, the boundary between inside and outside is confused and there is no shared ideia 
of what constitures its interior. Trying to limit architecture is like pouring water into a colander. There are 
too many holes. (...)", HILL, Jonathan, “The Illegal Architect”. London: Black Dog Publishing Limited, 
1998, p. 30.

77. "(...) um voltar a reflectir sobre coisas dadas com adquiridas, é mais como afastar-se para reconsiderar 
as coisas e encontrar-lhes uma razão, ou melhor, para construir uma razão para as coisas a fazer (...)", 
GRASSI, Georgio, “Leon Battista Alberti e a Arquitectura Romana”. Porto: Edições Afrontamento, 2015, 
p. 178.

81. "(...) Só conhecemos as coisas que se cativam, disse a raposa. Os homens já não têm tempo para conhe-
cer o que quer que seja. (...)", Saint-Exupéry, A., “O Principezinho”. Lisboa: Relógio d'Água, 1995, p. 69.

80. "(...) Estaríamos então de volta ao princípio; qual é o conteúdo da arquitectura? Qual é o conteúdo 
do espaço? Nas fotografias não há nenhum conteúdo, mas, na realidade da imaginação arquitetônica e na 
realidade dos edifícios, existe o conteúdo: são os homens que vivem os espaços, são as ações que neles se 
exteriorizam, é a vida física, psicológica, espiritual que decorre neles. O conteúdo da arquitectura é o seu 
conteúdo social (...)", ZEVI, Bruno, “Saber Ver a Arquitectura”. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009, 
p. 189.

79. "(...) os estudantes que se inscrevem nas Faculdades de Arquitectura perguntam por sua vez - passando 
das aulas de análise matemática às aulas de desenho de representação e de desenho técnico - se irão ser 
técnicos, artistas ou mistura das duas coisas. (...)", BENEVOLO, Leonardo, em “A cidade e o Arquitecto”. 
Lisboa: Edições 70, 2006, p. 94.



Figura 23

resposta(s)

66

Houve um exercício que só mais tarde – com o devido afastamento – 
compreendemos o seu real valor. Tinha-nos sido proposto desenhar um 
lote – sem lugar ou história – cumprindo algumas regras base comuns, 
mas com um encomendador diferente.

Acção que permitia compreender a arbitrariedade que a disciplina 
contempla, dilatada pelo facto de não existir envolvente – desconhe-
cíamos quem iria ocupar o lote vizinho, desenhávamos sobre um plano 
sem presença do real. 

Onde cada um ia encontrando a sua própria resposta... 

Resposta(s) que procurávamos encontrar em outra instituição de en-
sino, havia nova vontade de compreendermos mais além das formas⁸², 
da matéria e do ser.

Coimbra tinha sido a escolha óbvia, perto do lar, permitindo-nos 
aceitar grande parte das solicitações do ofício. O Porto, declarava-se 
distante, dificultando a elaboração de trabalhos pontuais.

Distanciávamo-nos das obras para nos tentarmos aproximar da arqui-
tectura⁸³, mais que o título procurávamos conhecimento – necessidade 
que nos conduz a (re)contextualizar o saber profissional e o compromis-
so escolar, mais que (per)seguir o rótulo era a vontade de auferir maior 
conhecimento que nos escoltava.

83. "(...) para distinguir o artista do artífice e para encontrar as razões da cultura por oposição às motivações 
circunstanciais de índole mais prática ou funcional. (...)", TAVARES, Domingos, “Claude-Nicolas Ledoux 
formas do iluminismo”. Porto: Dafne Editora, 2011, p. 56.

82. "(...) Não trabalhamos na forma, trabalhamos com todas as outras coisas. No som, nos ruídos, nos mate-
riais, na construção, na anatomia etc. (...)", ZUMTHOR, Peter, “Atmosferas; Entornos arquitectónicos – As 
coisas que me rodeiam”. Barcelona: Gustavo Gil, 2006, p. 71.



Deste modo, a distância entre o conhecimento transmitido e o ad-
quirido era cada vez menor, fosse devido ao nosso crescente empenho 
– onde éramos mais intervenientes que espectadores – mas também de-
vido à instabilidade da instituição e do corpo docente que originava um 
débil desempenho do todo na transmissão de conhecimento; a porosi-
dade entre docente/aluno era cada vez menor e o grau de incerteza(s) 
cada vez maior.

Dado que, ensinar é mais do que preencher currículo e os mestres 
muito além de meros treinadores, transferindo conhecimentos, destre-
zas, segredos e ferramentas – alguma cumplicidade⁸⁴ – para que cada 
um encontre a sua resposta.

Mas, não passará essa cumplicidade por partilhar gestos reais?

Pois, os docentes assemelhavam-se a especialistas no ensino da ar-
quitectura, mas cada mais distantes do real, com pouca obra construída, 
e essa ausência do real faz com que a principal relação entre as pessoas 
e o gesto fique algo entorpecida.

Este interrogar sobre a “(…) natureza e fronteiras do seu território 
(...)”⁸⁵ deslocava-nos na procura de nova estância, de outras perspecti-
vas da disciplina e maior diversidade de conhecimento onde a “Escola 
do Porto”⁸⁶ era difundia como o expoente máximo da arquitectura –  
epicentro arquitectónico reconhecido.

Afinal, como podemos nós contribuir positivamente para a vida dos 
homens?, ter a certeza que vai cumprir a sua função, ter capacidade 
suficiente, relacionar-se bem com a envolvente⁸⁷, etc (…). 

Reconhecemos que as prática oficinais ensinam a ultrapassar as exi-
gências e desafios da vida, mas concordamos com a importância da 
academia e do próprio espaço/ambiente escolar.

85. PORTAS, Nuno, “Arquitectura(s) Teoria e Desenho, Investigação e Projecto”. Porto: FAUP Publica-
ções, 2005, p. 8.
86. "(...) A Escola do Porto é uma ideia consolidada e construída ao longo do tempo, por muitas gerações. 
Com provas dadas, na prática profissional e académica (...)", BAÍA, Pedro, “O que representa hoje a Escola 
do Porto?”, Público. Acedido in 16/03/2018,  publico.pt/2018/01/29/culturaipsilon/noticia/o-que-represen-
ta-hoje-a-escola-do-porto-1800265
87. "(...) Uma grande parte da obrigação do arquitecto é dedicada à função do edifício, outra à técnica, e 
uma terceira à arte. (...)", ZEVI, Bruno, em “Saber Ver a Arquitectura”. São Paulo: WMF Martins Fontes, 
2009, p. 189.

84. "(...) Os estudantes de arquitectura precisam das verdadeiras histórias das técnicas de projecto quer 
frequentemente são omitidas em nome de uma lógica formal e cujos nexos parecem ser absolutamente 
necessários. (...)", SOUTO DE MOURA, Eduardo, “Conversas com estudantes”. Barcelona: Gustavo Gil, 
2008, p. 81.



Da ideia até à construção há um longo caminho onde não somos os únicos 
nem exclusivos intervenientes, estes pontuais trabalhos no real tinham-nos 
demonstrado que o arquitecto não era considerado elemento fundamental.

Pois, no confronto com a realidade é necessário deter um “sem fim” de 
saberes para que a ideia faça sentido e corresponda acertadamente ao pre-
tendido.

É em busca de mais e melhores repostas para pudermos melhorar o mun-
do que procuramos nova fonte de saber.



“(...) Como diz Alberti, o percurso vai da ideia ao 
desenho e à construção, isto é, do geral para o 
particular, mas no final, o que interessa é ape-
nas o particular (até a ideia e o desenho têm 
a sua confirmação apenas no particular), isto 
é, a ideia que se confronta com a realidade, 
o projecto que se confronta com o mundo da 
arquitectura e a construção que se adapta ao 
mundo como ele é para o poder melhorar. (...)”

GRASSI, Georgio, “Leon Battista Alber-
ti e a Arquitectura Romana”. Porto: Edi-
ções Afrontamento, 2015, p. 71.
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No Porto era a ruptura, mudança de instituição, de cidade, de ambien-
te e de campos fundamentais além projecto.

Então como se chega a um gesto destes?!?

Como chega a esta cor que rompe com a continuidade?

Como se vive o jardim sem um passadiço para sobre ele deambular?

Ou, para que serve aquele volume, aberto, que aparenta não ter pro-
grama, e que dificilmente encontramos referência ao mesmo nas mais 
diversas publicações sobre este projecto….

A nós só nos remetia para outros gestos, de outros autores – a impor-
tância de ampliar cultura e bibliografia.

A escola como mediadora da cultura, veículo para um conhecimento 
sobre o mundo, auxiliando a formar pensamento próprio e a construir 
sínteses na descoberta do porquê?.



Neste contexto escolar alargado – entre diversas conferências, expo-
sições, aulas abertas, uma biblioteca corpulenta, um plano de estudos 
mais diversificado ou os movimentos culturais na cidade, a escola ofe-
rece outro(s) olhar(es), calejados docentes, bibliografia dilatada, frescas 
perguntas e um edifício que constantemente se (re)descobre.

Eram as cadeiras que habitualmente menos seduziam – por se julga-
rem apêndices – mas tinham forte presença que despertava interesse.

Em boa verdade, não serão (elas) fortes auxiliares na real compreen-
são do nosso trabalho? Bem ou mal, qualquer aluno já adquiriu as téc-
nicas basilares do acto de projectar, sendo então pertinente aprofundar/
assimilar a condição humana, ampliar capacidade de reflexão e discurso 
crítico, estabelecendo interacções entre a prática e a teoria.

Tornar-se então fundamental libertar-se do pragmatismo, do desenho 
ingénuo ou dos condicionalismos da matéria e da técnica para se com-
preender a condição subjectiva da disciplina – campo difícil de arru-
mar, os motivos que fluem no tempo e os que permanecem e trazem 
continuidade, para assim alcançar a importância da cultura no acto de 
projectar⁸⁸.

Assim, entre o desenho e a maqueta que pensa⁸⁹, o projecto que se 
estuda⁹⁰ e o lugar que se sente, eram a história e a teoria recuperadas 
fontes de conhecimento que ajudavam a desenvolver o problema e a 
elencar sentido e distância crítica – “(...) vivificadores do desenho, da 
composição, da disciplina (...)”⁹¹, despertando uma sensibilidade para o 
meio social, económico, político e temporal, renegando um fazer ape-
nas baseado na experiência.

os Fundamentos

88. "(...) Projecto: domínio da cultura sobre a natureza O projecto é a essência da actividade cultural. É 
desejo, e é posterior à saída do paraíso. É, pois, pecado. Não espero que entendam estas minhas palavras de 
uma forma demasiado libera. Tenho dos meus colegas arquitectos a melhor das referências no que respeita 
aos costumes. Há, porém, uma evidente responsabilidade que é típica do projectar e que oscila entre o di-
reito à cultura e o dever de controlar a destruição da natureza. Esta contradição é o enigma da vida humana, 
que pode justificar a sua história mas não explica nada. Os limites dessa história de domínio da natureza não 
são definíveis, mas nunca foram tão vertiginosamente substituídos como o são hoje mesmo sobre a própria 
natureza humana. A cultura é, devo confessá-lo, o que mais me exalta, compromete e mais me deprime e 
desgosta. Talvez, por exprimir, por vezes, mais a soberba humana do que o amor à vida. (...)", VIEIRA, 
Joaquim, “O Desenho e o Projecto São o Mesmo?”. Porto: FAUP Publicações, 1995, p. 53.
89. "(...) A ideia não vem do desenho? Não. A mente é que desenha. (...)", MENDES DA ROCHA, Paulo, 
“A independência da mente é o nosso único espaço privado”, Expresso. Acedido in 10/01/2018, expresso.
pt/cultura/2017-10-14-Paulo-Mendes-da-Rocha-A-independencia-da-mente-e-o-nosso-unico-espaco-pri-
vado#gs.FBvRXys
90. "(...) o estudante de arquitectura estuda sobre os seus próprios produtos e pela percepção e interpretação 
dos trabalhos dos outros (...)", VIEIRA, Joaquim, “O Desenho e o Projecto São o Mesmo?”. Porto: FAUP 
Publicações, 1995, p. 77.
91. MENDES, Manuel, in “Ficha Curricular”, “Teoria 2”; 2014 - 2015, 3º Ano, FAUP.
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Objetivos 
 
Como escreveu Ignasi de Solà-Morales, “a explicação da arquitetura não se faz de maneira arborescente”. 
A arquitetura “não é uma árvore, antes um acontecimento resultante do cruzamento de forças capazes de 
dar lugar a um objecto, parcialmente significante, contingente”. Explicação a que, numa crítica à leitura 
tradicional do mito da cabana primitiva – na origem da arquitetura segundo Vitruvio –, Solà-Morales 
acrescentou anos mais tarde: “aquela construção [cabana primitiva] não se definia [segundo Vitruvio] pela 
materialidade dos seus componentes físicos, antes pelo facto de que a arquitetura era, devia ser, o lugar no 
qual se produziria o nascimento do fogo e da palavra. Portanto, nenhuma coisa física, material, tangível, 
antes a imaterialidade da energia e da comunicação são, desde Vitruvio, os verdadeiros materiais da 
arquitetura”.  
 
“O que é a arquitetura?”. “A infinita repetição da pergunta”! Talvez técnica, talvez arte, talvez processo ou 
talvez tão só expectativa de sondar, experimentar, determinar gesto e jogo que traduzem, geram, 
intencionam casa e construção: forma, material, imagem, experiência. 
 
Um projeto-de-arquitetura reside na viagem e no recolhimento de um aprender-conhecer para transformar 
a realidade que o provoca, que o informa, que o desperta.  
Incêndio, clarão, cinza, em movimento, em repouso, um projeto-de-arquitetura:   

i) faz-se iluminação da coerência aventurosa que caracteriza a prática da arquitetura: projetação, 
investigação, escrita – palavra e desenho, experiência e jogo; 
ii) faz-se conhecimento, memória, destino, paixão, obra, reparação. 

 
Presente a condição e o sentido de estação, movimento e acontecimento que caracterizam o ato 
arquitetónico, são objetivos: 

i) ensinar-aprender sobre a possibilidade da instrução teórica e da conjetura crítica como auxiliares 
vivificadores do desenho, da composição, da disciplina;  
ii) estudar e participar da evolução da arquitetura enquanto encontro controverso entre prática 
disciplinar e experiência artística – criação, pensamento, conhecimento;  
iii) promover construções de pensamento mediadoras na ação projetual, tendo consciência que “todo o 
conflito é sobre projetos e não sobre aquela ou aqueloutra disciplina”(B. Miranda). 

 
Assim mobilizada a interrogativa “o que é a arquitetura?”, as suas oportunidade, disponibilidade, 
simplicidade residem, pois, na pertinência, na hospitalidade, na leveza de cada processo de síntese entre 
conceito e a sua expressão. 
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A questão repetia-se, continuava sempre (mais) presente “O que é a 
arquitectura?”

Resposta que procurávamos até então, sem sucesso, apenas no pro-
jecto, fazendo com que nada tivesse grande coesão e que cada discipli-
na fosse um acto isolado com normas e objectivos autónomos. Seria, 
portanto, a teoria e a história que nos conduziriam à(s) resposta(s)?

Poderiam (elas) auxiliar na criação de um espaço óptimo para a vida?

“(…) nenhuma coisa física, material, tangível, antes a imaterialidade 
da energia e da comunicação (…)”

Resposta(s) que, devido ao nosso pragmatismo que o ofício imputa-
va, se aparentavam cada vez mais distante(s).

A obra sempre trouxe a técnica, a escola a subjectividade da condição 
humana e a importância de um capital cultural/cerebral.



Entre o registo e a compreensão⁹², o desenho transforma-se como 
processo natural da arquitectura, portador | interlocutor | integrador de 
ideias entre conteúdos teóricos e práticos, central no processo criativo 
e na parte subjectiva que todo o projecto contempla, o toque humano 
onde a mão é a extensão natural do cérebro.

Uma abstracção na procura de resposta, na vontade de englobar toda 
a dimensão da pergunta/problema, método de ver | criar | compreender 
| comunicar; síntese da imaginação de mão livre e sem vontade de ser 
bonito, apaziguando todas as soluções passiveis de serem executadas, 
estruturando ideias, prevenindo erros e expressando pensamentos entre 
as formas simples à vida e as relações variáveis entre o projecto, a ima-
ginação e a construção humana⁹³.

Pois, a disciplina não se rege apenas de concepções planimétricas, de 
“render” bonito⁹⁴ ou conceitos académicos, mas, de algo que se ergue e 
ganha proporção para lá do desenho⁹⁵, uma máquina de emoções que se 
constrói com muito esforço, dedicação e tostão para que depois se viva, 
se sinta – a troca emotiva de chamar lar à casa ou uma relação intima e 
pessoal com determinado lugar – "(...) um acontecimento (...)"⁹⁶.

É, então, o exercício de pensar através do desenho forte diferenciador 
– dispositivo elementar da dimensão intelectual do arquitecto⁹⁷, distan-
ciando o acto de pensar do de (apenas) construir, auxiliando a articular 
o abstracto e o material.

Condição onde cada um constrói a sua identidade e transforma o con-
texto onde se insere entre as possibilidades ambíguas da arquitectura e a 
disponibilidade para aceitar diferenças – a importância da cultura para 
se compreender a diversidade de respostas.

93. NIEMEYER, Oscar, “A Forma Na Arquitectura”. Lisboa: Edições 70, 2016, p. 18.

95. "(...) nos utilizamos da palavra desenho para nos referirmos ao projeto, sem pensar que projeto é muito 
mais que desenho. (...)", FERRAZ, Marcelo, “Desenho, projeto, arquitetura…”, vitruvius. Acedido em 
02/03/2018, vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/17.201/6708 

92. "(...) O desenho é a forma mais expedita de se ser sensível ao fenómeno estético-plástico e de comunicar 
as potencialidades plásticas da experiência da forma. (...)", VIEIRA, Joaquim, em “O Desenho e o Projecto 
São o Mesmo?”. Porto: FAUP Publicações, 1995, p. 51.

94. "(...) For architects, the gap between the drawing and the bulding is an uncomfortable truth to be force-
fully denied beacuse it threatens their authority iver architecture. All forms of representation omit as much 
as they include. (...)", HILL, Jonathan, “The Illegal Architect”. London: Black Dog Publishing Limited, 
1998, p. 20.

97. "(...) A mão não é só factor de diferenciação do sujeito – o jeito e a habilidade – mas possui atributos 
estruturantes da nossa personalidade. A mão é dos elementos decisivos da homogeneização. Através dela 
passam sinais diversos e se constroe a relação sensorial mais rica e se reforça a confiança em si mesmo e 
no mundo, (as algemas prendem , também, psicológicamente!). (...)", VIEIRA, Joaquim, “O Desenho e o 
Projecto São o Mesmo?”. Porto: FAUP Publicações, 1995, p. 43.

96. MENDES, Manuel, in “Ficha Curricular”, “Teoria 2”; 2014 - 2015, 3º Ano, FAUP.
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Fosse na escola ou no ofício, as palavras já não eram suficientes para 
exprimir pensamento ou encontrar solução⁹⁸, “(…) Neste sentido, o de-
senho servirá para colocar questões, que só poderão encontrar resposta 
pela experiência do fazer, no próprio acto de desenhar e na reflexão 
constante sobre os resultados obtidos. (…)”⁹⁹. 

Pois, o desenho à mão exige um olhar atento, conhecedor, apto a ex-
plorar criativamente o problema em questão e, tem um grau de (im)pre-
cisão que permite abertura a interpretações de outros agentes, dilatando 
assim possíveis soluções e linguagens – conjugando uma leitura, uma 
visão e uma proposta – “(…) elemento estruturador do pensamento pro-
jectual. (…)”¹⁰⁰.  Oferecendo rapidamente diversas respostas ao mesmo 
problema, auxiliando a criar uma lógica de intervenção e, para nós, era 
com naturalidade que comparecia a par com a solução construtiva.

Elaborando uma consciência lógica e a construção de um pensamen-
to – meio de investigação e de conhecimento.

Estávamos sempre na ponta da faca, na procura por conjugar uma 
solução pertinente com os sistemas padrão – aprendendo-fazendo.

99. BELO RODEIA, Teresa, “Sobre o ensino do desenho, para aprender a pensar arquitectura”, plub. in 
“Revista de Cultura Arquitectónica – Joelho”, n.º 04. Coimbra: EDARQ, Abril, 2013, p. 145.

98. "(...) As imagens, as figurações do desenho deverão demonstrar aquilo que a palavra poderá teorizar 
como conceito, como confirmação do adquirido, enquanto conhecimento, enquanto capacidade operativa e 
sempre por comunicar (...)", CARNEIRO, Alberto, “Campo Sujeito e Representação no Ensino e na Práti-
ca do Desenho/Projecto". Porto: FAUP Publicações, 1995, p. 18.

100. ibidem p. 143.



E, se a escola por meio de um exercício real ficcionado tem dificul-
dade em transmitir o esforço, o sacrifício e o custo; a obra, na qualidade 
de puro meio de subsistência, não sugere os materiais e o espaço como 
transmissores de sensações, como meio de segregação/associação, a luz 
como traço do tempo ou o lugar que é tão emancipado como submisso.

É então, na construção do real com os elementos que a própria fo-
menta que se pode perder o interesse, pois a avaliação é algo rotineira, 
com dificuldade em quantificar tudo aquilo que não vê, de dimensão por 
vezes não analisável ou de difícil tradução mas que nos rodeia¹⁰¹.

Assim, quanto mais se aproxima do real, da necessidade humana – 
onde é necessário uma forte conjugação de todos os intervenientes e 
saberes – mais se distancia das tensões entre disciplinas ou da necessi-
dade de quantificar resultados – “(…) a arquitectura como saber e não 
como disciplina (…)”¹⁰².  

Retemos a disciplina de projecto estruturada como nuclear, em volta 
da qual os restantes saberes circundam e confluem, supondo a práti-
ca da representação e do método de resposta a um problema espacial 
maioritariamente formal, com um enunciado organizado e complexida-
de limitada em relação ao real, estimulando a criatividade e a intuição 
sobre conhecimentos em aquisição/solidificação que outras disciplinas/
saberes deslocam. 

E, em bom rigor, o projecto não se ensina¹⁰³ na arbitrariedade¹⁰⁴ e 
constante (r)evolução que a arquitectura contempla, o que se pode, é 
provir ao aluno meios para chegar à sua própria resposta, exprimindo 
conhecimentos teóricos e práticos.

A questão, é entre a ruptura, continuidade e sobreposições que pro-
jecto formar, seja devido à velocidade feroz com que tudo avança, com 
que tudo muda, mas também às variações rápidas do significado do 
tempo, do dinheiro e da imagem¹⁰⁵. 

101. HALL, Edward T., “A Dimensão Oculta”. Lisboa: Relógio D' Água, 1986, p.65.
102. MARIA MONTANER, Josep, em "Do diagrama às experiências, rumo a uma arquitectura de ação”. 
Barcelona: Gustavo Gil, 2017, p. 15.
103. “(…) Rafael De La Hoz afirma que arquitetura não se ensina, mas se aprende.(…)”, VALÉRY, Paul,  
“EUPALINOS ou O ARQUITETO”. São Paulo: Editora 34, 2006, p. 13.
104. “(…) Hay uso consciente de la arbitrariedad de la forma, pero ahora la forma procede directamente de 
la mano del arquitecto. (...)", MONEO, José Rafael, “Sobre El Concepto De Arbitrariedad En Arquitectu-
ra”, plub. in “Discurso Del Académico Electo”. Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
2005, p. 43.
105. BENEVOLO, Leonardo, “A cidade e o Arquitecto”. Lisboa: Edições 70, 2006, p. 65 - 66.
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A escola já nos tinha provido as ferramentas base necessárias para 
alcançar as nossas (in)definições, era preciso não deixar que a experiên-
cia condicionasse o conhecimento, discutindo dúvidas com os técnicos 
do saber em causa, filtrando o conhecimento entre as experiências e a 
bibliografia; utilizando as práticas para (re)construir a teoria criando 
rotinas instrumentais na soma da tarimba/conhecimento acumulado – 
uma relação diagonal de saberes.

Relação onde o projecto era claramente ligado há pesquisa e ao estu-
do, “(…) o projecto estuda-se (…)”¹⁰⁶, uma procura por referências de 
soluções que outros elegeram para problemas idênticos, compreenden-
do, comparando e assimilando desenho entre o que nós imaginamos e 
a apropriação. 

O caderno de viagens ampliava o seu grau de importância – auxi-
liava-nos a partir de um conhecimento adquirido para a construção do 
nosso próprio saber, facilitando a síntese entre a estética | técnica | polí-
tica | homem – processo de produção que parece caber num bolso.

Suporte base onde cada um procurava as suas referências – não se 
tratava de ensinar arquitectura, mas as ferramentas para projectar – e 
o(s) professor(es) coordenava(m) atentamente, não ensinando, mas dei-
xando aprender.

A escola provia uma arquitectura que se estuda/aprende em todos as 
vertentes – nunca o saber considerado teórico nos fazia tanto sentido.

106. Referência habitual na aulas de Projecto III, Porto, FAUP.



Afinal, a prática projectual está intimamente ligada com as dinâmi-
cas próprias do(s) território(s), conjugando todo o conhecimento que 
detemos em resposta a determinado programa; saberes entre a técnica, 
a arte e a disciplina, onde nenhum objecto existe independente do pen-
samento¹⁰⁷.

Todo o problema e toda a pergunta é uma construção de conhecimen-
to, no entanto para a maioria dos alunos, a centralidade da disciplina de 
projecto por vezes confunde-se com impermeabilidade, levando a rebo-
que⁹⁴ outros saberes; visto que, a construção/estruturas¹⁰⁸ é ajustada de 
acordo com o desenho e onde as cadeiras de cariz considerado teórico 
têm tanta dificuldade em se interligar como o aluno em compreender o 
seu efectivo valor. Ocasionando assim, uma exploração algo despreo-
cupada com as capacidades efectivas da produção ou com o contexto 
cultural do lugar.

E, esta libertinagem em prol da imaginação ou do circunstancial não 
é suficiente, compreendemos a dificuldade em transmitir/avaliar aqui-
lo que não se vê, assim como o interesse dos alunos para uma prática 
maioritariamente validada por imagens e não pelo relato de quem todos 
os dias dá escala ao lugar.

Mas, não será a disciplina a mais social das artes? Muito além de 
exercícios de encher o olho? Onde o lugar não é livre e é fundamental 
compreender a história para se poder intervir/transformar a realidade ou 
assimilar os desejos/necessidades do ser.

E, para quem procura fazer obra e não apenas desenhá-la, as dúvidas 
serão sempre muitas e o tempo escolar inevitavelmente escasso. Tempo 
para partilhar as experiências reais, para justificar determinada opção 
projectual, sistema construtivo ou para explorar outras visões do mun-
do; na academia trabalhamos mais com a forma, com as tipologias do 
que com a percepção do individuo, com o ser.

108. "(...) Existe portanto, desde há dois séculos, um especialista da projecção artística dos edifícios – o 
arquitecto – e um especialista da projecção técnica dos edifícios – o engenheiro – que deveriam colaborar 
entre si, mas que, a maior parte das vezes, fazem um trabalho independente. (...)", BENEVOLO, Leonardo, 
“A cidade e o Arquitecto”. Lisboa: Edições 70, 2006, p. 87.

107. "(...) considerar o projecto como um instrumento de reforma, mas também de experimentação a partir 
da inconsideração racional as condições passadas e presentes da arquitectura, das suas razões de ser, com o 
objectivo de imaginar o futuro, justamente, projectando-o. E um convite que igualmente atenta no facto de 
um projecto ser sempre a expressão de um juízo que se funda em princípios partilhados, com a tendência 
para assim privilegiar os elementos de permanência da arquitectura, em detrimento dos ocasionais, confir-
mando-lhes a sua autoridade. (...)", GRASSI, Georgio, “Leon Battista Alberti e a Arquitectura Romana ”. 
Porto: Edições Afrontamento, 2015, p. 64.



78

109. ZEVI, Bruno, “Saber Ver a Arquitectura”. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009, p. 5.
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Como é que um gesto – que não seria possível construir à época – 
poderia ser Arquitectura?

Não deveria ser a sua (possível) construção um dos principais pilares 
da disciplina?

E que mais valias traziam estas formas para a vida do homem? ou, 
seria este gesto a verdadeira Arquitectura e o resto apenas construção?

Afinal, a formação em Arquitectura possui uma estrutura privilegiada 
na medida em que é transdisciplinar, culta, tem por base metodológica a 
metodologia de projecto e aborda várias formas de processos criativos.

E, ao contrário da nossa experiência oficinal, a disciplina não era/é 
um conhecimento individual, mas sim, uma acumulação de saber colec-
tivo organizado, fundamentado e verificado. 

Conseguiremos nós então conciliar a dimensão racional e subjectiva 
da disciplina? Estimulando formas que provoquem sensações em cada 
um de nós entre a arte, a razão e os sentidos – novo consciente meto-
dológico do projecto que possibilitava a transformação diferenciada de 
cada um.

As cadeiras teóricas apresentavam-nos os edifícios para lá de sim-
ples fenómenos plásticos¹⁰⁹ e a arquitectura como saber colectivo que 
se dirige às pessoas – libertando-nos do valor meramente técnico entre 
transferências e contaminações.

Ferramentas que possibilitavam ampliar a acção prática – identifican-
do de modo regrado a complexidade do real – e, o que se aparentava 
distante demonstra-se confinante, fornecendo a parte do saber necessá-
rio à prática, o resto era a prática que deslocava.



Deste modo, não serão a história e a teoria importantes metodologias 
projectuais, apoiando-nos na descoberta de diferentes formas de obter 
resultados práticos e auxiliando-nos na identificação dos temas com os 
quais nos identificamos entre o tempo, a transformação e a percepção.

Contrariando assim o pragmatismo, a obra exclusivamente como sus-
tento ou imagem estática no tempo, fomentando diversas possíveis re-
postas ao mesmo problema – entre o passado real, uma dialéctica mais 
utópica ou outras áreas de conhecimento; poderiam então ser elas que 
segregavam a Arquitectura da construção¹¹⁰?

Expondo a disciplina enquanto perseguição de uma ideia dentro de 
um contexto e não uma forma definida ou funcionalismo ingénuo – 
procurando evidenciar o valor da experiência e a atmosfera em redor, 
o desenho como retrato da natureza e dos relacionamentos humanos.

E, embora aparentem oposição devido à segregação horizontal na 
academia, ambas se vinculam e complementam no desenho, esquivan-
do-se do diletantismo inconsequente e alertando para a repetição mecâ-
nica das formas; transferência de ideias não como verdades absolutas, 
mas como resposta a determinado condicionalismo, meio ou lugar.  

A história¹¹¹ como testemunho | (re)construção | (re)interpretação do 
passado, baseada numa selecção parcial, das novidades, da inovação 
ou ruptura: o que era moderno no seu tempo – matéria para organizar e 
entender o presente, mas sem esquecer a imensa produção paralela ou 
as diversas leituras possíveis que os livros pontualmente contemplam. 

Auxiliando no acesso, aquisição e consolidação de um corpo de vo-
cabulário e de imagens para amparo às ideias actuais¹¹², além do pura-
mente estético, na tentativa de compreender as sociedades anteriores e 
contemporâneas, as suas necessidades espaciais e a resposta às mesmas 
de acordo com a época/localização/conhecimento.

110. "(...) Boullée faz tábua rasa dos sistemas e regras clássicas e retoma o enunciado essencial de Leon 
Battista Alberti (1404-1472) para distinguir o artista do artífice e para encontrar razões da cultura por opo-
sição às motivações circunstanciais de índole mais prática e funcional. Assim, toma a arquitectura como 
a arte de conceber, afastando-se de Vitrúvio e da noção da arte de construir. (...)", TAVARES, Domingos,  
“Claude-Nicolas Ledoux formas do iluminismo”. Porto: Dafne Editora, 2011, p. 56.

112. "(...) Por fim, posso dizer que a história da arquitectura constitui o material da arquitectura. Operamos 
na construção de um grande projecto unitário mo tempo, trabalhando sobre determinados elementos que 
lentamente modificamos; e através disto chegamos seguramente à invenção (...)", ROSSI, Aldo, “A Arqui-
tectura da Cidade”. Lisboa: Edições Cosmos, 2001, p. 15.

111. "(...) O ensino da História tem a função precisa de fornecer os modelos para a composição arquitectó-
nica; (...)",  BENEVOLO, Leonardo, “A cidade e o Arquitecto”. Lisboa: Edições 70, 2006, p. 124.
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Mas então, como era possível – contemporâneos – possuírem um en-
tendimento tão díspar da disciplina? Ou seriam eles complementares? 

Afinal ambos demonstravam uma enorme sensibilidade para com o 
homem, para com as suas necessidades, para com o mundo.

Mas cada um fazia a sua própria interpretação do problema, chegan-
do assim a soluções dispares– a importância da investigação/análise/
fundamentação | argumentação e espírito crítico.

Afinal o projecto é um processo de constante investigação; organi-
zado e legitimado pelas condicionantes onde se insere – contendo um 
amplo conceito de ambiguidade característico da disciplina.

Lugares que continuavam a (con)ter segredos e a transmitir-nos sa-
ber, onde a prática profissional é um segredo pessoal e a experiência é 
um dado que se soma ao conhecimento em constante (re)formulação/ 
(re)interpretação.



Atenção à(s) experiência(s), armazenando formas processos e com-
posições, uma história nunca inócua sobre um percurso unidirecional, 
narrada em todas as disciplinas e em esforço de reformulação¹¹³ – pois, 
desse tempo apenas chegam sinais que passam por inúmeras fases e 
condições¹¹⁴.

Um pensamento histórico inseparável da teoria para constante re-
formulação, verificação e actualização, de modo a permitir estabelecer 
relações que permitiam criar dispositivos para (re)conhecer o que nos 
rodeia e agir em conformidade com esse saber.

Relações que a teoria, como forma de reflexão no presente, catalisa 
aberta entre o que existe e o a devir: conhecer | comparar | descrever | 
analisar | reflectir | criticar, tanto autónoma como conivente, obedecen-
do a lógicas próprias, identificáveis, que abarquem a história, o contex-
to e a cultura na construção de uma base de conhecimento e reflexão 
tão pessoal como global, contribuindo na agregação (e/ou criação) do 
gesto construído com os mecanismos que lhe dão substância. Contri-
buindo para desenvolver uma metodologia dinâmica própria e rotinas 
intelectuais – uma síntese; debatendo conjuntos de métodos, princípios 
ou normas operativas, tanto prática como didáctica, contendo factos/
exemplos, regras/razões ou princípios mas sem existir uma causa/efeito 
linear afastando se então do método rigoroso de projectar.

Agente provocador à procura de esteio num constante fluxo de infor-
mação, adaptação e revisão¹¹⁵, um processo tanto paralelo como unifor-
me, tão complementar como necessário, elencando uma posição multi-
disciplinar na aquisição progressiva de instrumentos crítico discursivos 
– uma metodologia que nos confira legitimidade. 

Reflexão crítica em contraponto com a velocidade de produção con-
temporânea onde o que se valoriza é a resposta rápida e não a pondera-
ção sobre o gesto ou do exercício da sua profissão. 

114. "(...) Uma arquitectura que se torna sempre a reconstrução com os olhos do presente, daquela particu-
lar realidade que é a experiência histórica da arquitectura, sempre a reconstrução daquele mundo particular 
e único que é, desde sempre, o mundo das formas da arquitectura. Este modo de compreender e operar 
individualiza em geral no curso da história da arquitectura um período, ou então um grupo de tendência, 
uma escola, etc., mas pode ser também o percurso de uma experiência. (...)", GRASSI, Giorgio, “Escritos 
Escolhidos, 1965-2015”. Porto: Edições Afrontamento, 2018, p. 71.

113. ZEVI, Bruno, “A Linguagem Moderna Da Arquitectura”. Lisboa: Edições 70, 2002, p. 91 - 92.

115. "(...) Theory remains constantly in flux, ready for adaptation and revision, void of normative func-
tions, and virtually deregulated. (...)", URSPRUNG, Philip, “The End of Theory?”, e-flux. Acedido em  
16/01/2018, e-flux.com/architecture/history-theory/159230/the-end-of-theory/
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Figura 30

caos
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É sempre fascinante o caos que às vezes o lugar suporta, metamor-
fose que conta a história entre o que foi e o que poderá vir, e quantos 
menos códigos eruditos, mais fascinante era, mais nos aproximávamos 
do real e das pessoas do quotidiano.

A pia sobre a janela é um desenho tão típico do lar, tão natural no dia 
a dia da cozinha, uma certa aproximação entre o exterior e o interior; 
questões naturais do quotidiano que ficavam algo entre linhas na escola.

Era então in situ que continuávamos a ter outro olhar, mais atento, 
crítico, a visualizarmos as soluções dos outros e a tentarmos compreen-
der os condicionalismos que elencaram opções pois, após acompanha-
mento do(s) processo(s) de concepção e da orientação/execução dos 
ofícios, começamos a compreender a real força dos mais diversos con-
dicionalismos¹¹⁶; aprendemos, pausadamente, através da experiência do 
corpo no espaço tudo o que ficava entre linhas na escola.

116. "(...) Uma casa, por exemplo, é condicionada na medida em que terá ele satisfazer determinado progra-
ma, construir-se com determinada quantia, assentar em determinado terreno, enquadrar-se em determinado 
ambiente, utilizar determinados materiais e mão-de-obra, satisfazer aspectos físicos e espirituais dos seus 
utentes, etc. (...)", TÁVORA, Fernando, “Da Organização do Espaço”. Porto: FAUP Publicações, 2008, 
p. 23.



E, não será esta reflexão essencial para desencadear múltiplas ques-
tões, diferentes argumentos e um desfrutar da imaginação? A procura 
por uma solução que faça sentido para com o todo e catalise a qualidade 
espacial, a investigação de nova forma ou saber, contrapondo então a 
repetição mecânica de formas/técnicas¹¹⁷ validadas pela experiência. 

Sendo talvez esta a metodologia do quotidiano na maioria das obras 
de pequena dimensão, uma vez que não se recorre ao técnico para traba-
lhar a forma – além de (por vezes) não existir necessidade de licencia-
mento, o arquitecto não é associado a mais valia, mas sim a um léxico 
científico de difícil compreensão algo autoritário, dogmático e com di-
ficuldade em atenuar a distância cultural da grande maioria.

Deste modo, o que interessa (nas práticas oficinais) não são os dife-
rentes resultados, mas a facilidade, a rapidez e o custo em os alcançar – 
o caminho (de)tido como seguro e as formas (re)conhecidas pela grande 
maioria será dominantemente o elencado.

Mas, não podemos também nós aprender com essas formas? Não 
poderão também elas fazer parte da disciplina? Não deveríamos nós 
ajudar a melhorar, com um método simples e aberto, a vida de cada um?

Componente humana que é difícil de discutir na academia pois olha-
mos demasiadas vezes apenas para a(s) forma(s) sem contacto directo 
com o encomendador.

Assim, não será esta natureza de desenhos e as diferentes problemá-
ticas que se podem despertar importantes para os primeiros contactos 
entre a academia e o real? Auxiliando a compreender escala palpável, o 
discurso com as problemáticas do dia a dia e aproximando a arquitectu-
ra do cidadão, abrindo a disciplina a todos pois, não é fácil desmistificar 
esta imagem de arquitecto impositivo e oneroso em prol da figura com 
capacidade para intervir em várias escalas, diversos contextos ou soli-
citações – especialista não sendo especialista.

117. "(...) Pela uniformidade - e consequente desumanidade - que iria criar; pensando, como sempre; ten-
demos para pensar actualmente, em extremos, via-se a indústria produzindo «casas», como quem produz 
carruagens de caminho de ferro (...)", TÁVORA, Fernando, “Da Organização do Espaço”. Porto: FAUP 
Publicações, 2008, p. 65.
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Embora existisse um orgulho silencioso no conhecimento oficinal – 
havia um entendimento pessoal que o conhecimento experienciado em 
práticas ofícinais não era autenticado na academia – sentíamos um cer-
to descomprometimento com a construção corrente ou com os padrões 
convencionais, segregando assim a disciplina a determinados modelos, 
métodos ou regras, afastando-se da(s) arquitectura(s) do mundo¹¹⁸.

In situ cruzávamo-nos com as mais diversas surpresas – aprenden-
do então que o que funcionou em determinado lugar pode não operar 
do mesmo modo em outro ou que os segredos da prática profissional 
podem sugerir deliberado artificio em deterioração de outro, pois, mes-
mo sendo um conhecimento científico há uma componente humana de 
quem executa in situ que não podemos descartar.

Eram então os pequenos segredos, dicas quase cirúrgicas e específi-
cas de quem está in situ que por vezes os docentes partilhavam que nos 
cativava o ouvido.

118. "(...) terem passado muitos anos a falar do mundo da arquitectura e com isso foram perdendo contacto 
com a arquitectura do mundo. (...)", BYRNE, Gonçalo, Inauguração da Casa da Arquitectura - Conversa 
“Arquitetura Descodificada”. Acedido em 21/11/2018, youtube.com/watch?v=jNwJcwneqdE; min.12.

o tempo
a construção
as sobreposições



Desenhos que podem ajudar a imergir no concreto, a obter funda-
mentos que nos confiram legitimidade ou a conceber postura crítica 
entre os pares, a obra edificada e a nossa própria visão da disciplina.

Devemos reter as (nossas) diferentes escalas operativas pois, o con-
tacto oficinal é muito ligado ao quotidiano, às pequenas edificações sem 
técnicos mas com uma relação muito directa com a matéria, com as 
pessoas e onde muitas soluções são decididas em conjunto in situ – a 
prática intensiva do controlo da construção; na escola somos preparados 
para que essa relação aconteça maioritariamente através do desenho.

 
Mas, é difícil concretizar os trabalhos com a qualidade em que somos 

ensinados e que é necessária uma grande criatividade e compreensão 
efectiva de todos os moldes da construção, assim como uma forte liga-
ção com o encomendador e a real compreensão das suas necessidades 
– artefactos que a sobreposição de linhas¹¹⁹ tem dificuldade em conter.

Este vinculo com a forma/construção principalmente através do dese-
nho faz com que os alunos tenham dificuldade em assimilar tanto a con-
dição humana como a real noção da matéria e a sua relação com cada 
um de nós¹²⁰; não tenham noção que vão existir encontros de apetrechos 
inesperados, que afinal aquela solução já não faz sentido no mercado, 
que o dono de obra não tem verba para pagar todas as justaposições, que 
o operário jura que não é assim que se faz e que grande parte das vezes 
somos obrigados a ser criativos para que tudo corra bem.

Criatividade que necessita de um aprofundamento severo das so-
luções propostas em deterioramento das soluções padrão ou do corte 
construtivo tipo, num compromisso sério com a construção correcta, 
o controlo/manipulação da realização e as formas apropriáveis ao ser 
– distante do projecto como performance; simplificando muitas vezes 
desenho, pensando para além de determinações técnico-funcionais em 
elementos que estruturam e criam espaço para além do ornamento ou 
do supérfluo.

119. "(...) Deixei então de olhar para os desenhos como linhas abstractas, geometricamente dispostas num 
papel branco. Para além delas surgiam diferentes materiais - e a sua difícil junção - cores, espessura, tensão. 
Resistência. (...)", SIZA, Álvaro, “02 Textos”. Lisboa: Parceria A.M. Pereira, 2018, p. 43.
120. "(...) Quanto mais a arquitectura é reconhecida como elemento determinante e qualificante da vida 
colectiva, quanto mais as obras de arquitectura intervêm directamente nessa vida e a condicionam, tanto 
mais o arquitecto se envolve, na primeira pessoa, tornando-se responsável por tudo isto, sem poder fugir 
a esta responsabilidade global (...)", GRASSI, Georgio, “Leon Battista Alberti e a Arquitectura Romana”. 
Porto: Edições Afrontamento, 2015, p. 63.



Figura 32

conectividade 
eficiência 
flexibilidade 

86

Embora se procurasse uma maior ligação entre o desenho e a ideia, o traço continuava 
a ser muito rígido, refugiando-se na métrica da construção – ou na nossa ideia de cons-
trução – na simplicidade geométrica e formal.

O projecto continuava a ser então realizado através do desenvolvimento de uma su-
cessão de fases de experimentação | aperfeiçoamento | aprofundando da solução em ter-
mos de concepção/representação em resposta a determinada pergunta – manifestando um 
conhecimento dinâmico que se constrói durante o processo; a obra, uma ampla sala de 
aulas e enorme partilha de conhecimentos | aprendizagens | experimentações | negociação 
nesta interacção com as mais variadas disciplinas onde se aprende experienciando com o 
próprio corpo a obra construída¹²¹.

Agora, desenhávamos cidade onde a conectividade | eficiência | flexibilidade eram as 
“Questões-Chave” que tanto ajudavam a iniciar processo como a catalisar outras inter-
rogações.

(Hoje) Não duvidamos que nos preparam muito bem para os desafios da profissão, seja 
o estudo do desenho, as lógicas de intervenção ou as metodologias a usar.

A escola transportava uma liberdade de desenho que dificilmente o ofício trará, mas, a 
verdade é que nunca nos desprendemos efectivamente do real para o usufruir. 

121. ZEVI, Bruno, “Saber Ver a Arquitectura”. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009, p. 51.



Então, não deveria ser este compromisso real entre o ser e a constru-
ção¹²² fundador | motor | determinante no processo conceptual?; com o 
intuito, que cada solução seja especifica do lugar/encomendador, e o 
esquisso ganhe expressão material exibindo o êxito da técnica no trans-
formar do desenho em edifício, para que mais tarde se viva e se sinta.

Compromisso real com a construção, que mais uma vez, fazia os 
poucos alunos que conheciam o nosso contexto procurarem-nos para 
partilhar (in)compreensões – poderia assim, auxiliara compreender o 
melhor caminho para aprender?

Pois, as pertinentes questões, obrigam-nos a estudar sistemas que não 
dominamos, a distanciarmo-nos da tal repetição mecânica de formas/
técnicas, a compreender outras perspectivas, a solicitarmos ajuda de 
outros saberes, alcançando assim, com todos, soluções que acreditamos 
serem edificáveis e especificadas para cada lugar/encomendador.

Visto que, devido ao avanço tecnológico da edificação, há o entendi-
mento geral que actualmente tudo é possível de ser erigido – e efectiva-
mente é, mas, ao contrário de projecto em que se prima a criação, existe 
um conhecimento científico de fundo onde a invenção da forma deveria 
abarcar a invenção da construção¹²³, antevendo assim tudo quanto pos-
sível¹²⁴. 

Assim, devemos transmitir a ideia que em construção (quase tudo) se 
pode manipular, e que à uma condição humana que não devemos des-
cartar. Deste modo, pisar obra, sentir matéria, ter curiosidade e ouvir os 
outros é fundamental, pois, não há receitas ou fórmulas secretas. Deve, 
por isso, partir de cada um a vontade de auferir mais conhecimento, 
afinal, este saber aparenta não ter limites, regras ou tom único.

Mas, não será essa ambiguidade motor para o crescimento da disci-
plina? 

124. "(...) Construir é uma actividade criativa em que o momento decisivo é o instante da concepção, o 
instante em que a ideia ganha forma e em que todos os aspectos da nova criação ficam virtualmente estabe-
lecidos (...)", FATHY, Hassan, “Arquitectura Para os Pobres, Uma Experiência no Egipto Rural”. Lisboa: 
Argumentum | Dinalivro, 2009, p. 33.

123. "(...) Tornar visível, mensurável, de alguma maneira verificável o projecto nas suas diversas fases,an-
tecipar soluções, por assim dizer, com espírito de verdade, será esta e não outra, creio, a função específica 
do desenho (...)", GRASSI, Georgio, em “Leon Battista Alberti e a Arquitectura Romana”. Porto: Edições 
Afrontamento, 2015, p. 123.

122. "(...) O problema e o ofício, eis tudo o que na realidade nos apaixona como arquitectos, as condições 
materiais da arquitectura. O «quê» e o «como», o problema prático e a execução, a lei da necessidade e a 
regra do ofício, toda a arquitectura que conhecemos é reconduzível áquelas duas condições e se observar-
mos os edifícios mais famosos com os olhos de «quem faz» nada mais veremos se não isso (...)", GRASSI, 
Georgio, em “Leon Battista Alberti e a Arquitectura Romana”. Porto: Edições Afrontamento, 2015, p. 134.



Quando iniciamos este percurso, só queríamos desenhar uma casa, mas 
que casa desenhar?

Devemos desenhar a nossa casa? Com algum grau de abstracção e sem 
plano rigoroso? Ou algo que englobe realmente as necessidades de quem a 
vai habitar?

As ferramentas a escola já as tinha provido, falta(va) então assimilar no 
real como as empregar.



“(...) Como se desenha uma casa

Primeiro abre-se a porta
por dentro sobre a tela imatura onde previamente
se escreveram palavras antigas: o cão. o jardim impresente, 
a mãe para sempre morta.

Anoiteceu, apagamos a luz e, depois, 
como uma foto que se guarda na carteira,
iluminam-se no quintal as flores da macieira 
e, no papel de parede, agitam-se recordações.

Protege-te delas, das recordações, 
dos seu ócios, das suas conspirações;
usa cores morosas, tons mais-que-perfeitos:
o rosa para as lágrimas, o azul para os sonhos desfeitos.

Uma casa é as ruínas de uma casa,
uma coisa ameaçadora à espera de uma palavra:
desenha-a como quem embala um remorso, 
com algum grau de abstracção e sem um plano rigoroso. (...)”

ANTÓNIO PINA, Manuel, 
“Como se Desenha uma Casa”. 
Lisboa: Assírio & Alvim, chancela 
Porto Editora, 2016, p. 9.



Figura 33

O desenho para a ampliação | (re)estruturação de uma moradia germi-
nada unifamiliar foi a primeira (grande) experiência de escala real onde 
havia a necessidade de submeter projecto para aprovação – o desafio 
foi nos proposto por um encomendador com quem já tínhamos reali-
zado outros trabalhos e, neste momento, procurava um imóvel como 
investimento onde “(…) o utente deve apenas ser induzido a ocupar de 
qualquer forma o edifico acabado (…)”¹²⁵, e/ou habitação própria.

Éramos abordados como (futuro) técnico e como conhecedores dos 
moldes gerais da edificação; no nosso meio, o desenho e o custo andam 
sempre de mão dada. 

As conversas surgiram antes de qualquer imóvel adquirido, sendo 
reunido um conjunto de habitações para compreendermos a viabili-
dade do mesmo, tanto espacial como construtiva, pois, a ligação com 
a obra permite identificar facilmente patologias, estruturas – que nos 
auxiliava a delimitar um desenho de espaço dentro da malha estrutural 
– e eventuais custos. 
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125. BENEVOLO, Leonardo, “A cidade e o Arquitecto”. Lisboa: Edições 70, 2006, p. 106.



do Artesanal ao Técnico

Após várias conversas e habitações percorridas a escolha, nada 
inocente, recai sobre uma habitação germinada no Bairro Norton de 
Matos. 

Será difícil ser se imparcial quando se olha para um projecto do ar-
quitecto Januário Godinho, pois, representa a possibilidade de estudar 
| aprender | compreender um Arquitecto, de analisar as suas opções e 
verifica-las no lugar, com o próprio corpo¹²⁶.

Surgem logo esquissos sem compromisso com legislação, valores 
de intervenção ou m2 de implantação, tudo amarrado ao processo 
académico e há inocência de quem desenha sobre folhas brancas, 
mas sem esquecer pertinentes orientações “(…) não se desculpem na 
legislação para realizar mau projecto (…)”; “(…) o projecto estuda-se 
(…)” ou “(…) é importante ir e conhecer bem o lugar (…)”¹²⁷. 

Carecemos então de compreender o lugar do geral para o particular, 
para assim, procurar sobre volume/planta tão simples e bem organiza-
do(a) obter alguma polivalência¹²⁸, uma vez que não se sabia ao certo 
quem a iria habitar¹²⁹; mas, sem esquecer que se esta relação dinâmica 
autor | obra | utilizador se manteve de certo modo coerente ao longo 
dos vários anos¹³⁰ revelava que sempre suportou a diversidade da vida. 

Estudo inicial onde nos deparamos com os problemas transversais a 
este género de bairros: a descaracterização do que outrora foram; pois, 
nem se debate a necessidade de alterar as habitações de acordo com as 
necessidades que a vida vai indicando, mas sim uma completa falta de 
bom senso numa selva de alienações onde se denota a clara dificulda-
de em controlar a alteração (nada neutra) nas habitações, desvanecen-
do deste modo o carácter unitário pelo qual o bairro era característico 
transformando-se assim em retalhos de atmosferas algo turbulentas.

Assim, a disciplina exige um estudo constante da realidade em tran-
sito¹³¹ de modo a conseguirmos compreender/assimilar diferentes tipos 
de intervenções edificadas e o porquê do gesto entre o que se observa 
e o que se vive, pois, se existir uma repetição exaustiva de algo é por-
que se trata de uma necessidade similar comum.

Norton de Matos

Coimbra | Bairro Norton de Matos  
2016 | ampliação de moradia unifa-
miliar 
220 m²

Estudo Prévio | Arquitectura

127. Normas orientativa na aulas de 
Projecto III, Porto, FAUP.

126. “(…) O corpo é, assim, a matriz 
essencial das leis de organização dos es-
paços vivíveis e do plano da sua repre-
sentação. (…)”, CARNEIRO, Alberto, 
“Campo Sujeito e Representação no En-
sino e na Prática do Desenho/Projecto”. 
Porto: FAUP Publicações, 1995, p. 36.

130. “(…) À pergunta respondemos que 
a posição do percursor é útil e aceitável 
na medida em que o futuro comprove 
a sua verdade, pois de um modo geral 
o percursor só é reconhecido como tal 
quando o tempo dá garantia de que as 
sua ideias ou as suas formas têm real-
mente significado. (…)”, TÁVORA, 
Fernando, “Da Organização do Espa-
ço”. Porto: FAUP Publicações, 2008, 
p. 25.

129. “(…) O problema que hoje se nos 
coloca quanto à concepção e reconstru-
ção das nossas cidades é o de conseguir-
mos compreender as necessidades da 
grande maioria. (…)”, HALL, Edward 
T., “A Dimensão Oculta”. Lisboa: Reló-
gio D' Água, 1986, p. 125.

128. “(…) A casa deve ser um terreno 
de apropriação muito menos prescritivo 
do que aquele a que se está habituado. 
(…)”, PORTAS, Nuno, “Arquitectura(s) 
Teoria e Desenho, Investigação e Pro-
jecto”. Porto: FAUP Publicações, 2005, 
p. 172.

131. “(…) A arquitectura é a cena fixa 
das vicissitudes do homem, carregada 
de sentimentos de gerações, de aconteci-
mentos públicos, de tragédias privadas, 
de factos novos e antigos. (…)” ROSSI, 
Aldo, “A Arquitectura da Cidade”. Lis-
boa: Edições Cosmos, 2001, p. 36.
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Actualmente o bairro encontra-se numa zona privilegiada e, o que 
inicialmente seria um bairro de habitação social, acabou por ser algo 
com características selectivas, vocacionado para a classe média ou 
funcionários públicos próximos de órgãos de decisão e poder. 

Topograficamente ocupa um planalto e formalmente obedece a algu-
ma homogeneidade através de um plano reticulado orientado segundo 
os pontos cardeais dominantes transmitindo uma ideia de ordem e hie-
rarquização do espaço público, reforçada por arruamentos principais 
mais vocacionados para o automóvel e os secundários que valorizam o 
peão (suprimindo o passeio, habitação mais próxima dos arruamentos 
e menor largura de faixa e ainda o cuidado de afastar mais as habita-
ções do eixo das vias com maior predominância de veículos).

As habitações unifamiliares são o elemento padrão de formato rec-
tangular – marcadas por uma clara ideia de que cada casa corresponde 
a uma família geminada ou em banda – onde abonam os espaços ajar-
dinados e os logradouros; as praças surgem para o todo como espaços 
de descompressão aparecendo em alinhamentos de ruas secundárias e 
não em enfiamentos das ruas principais. Mais tarde, na topo poente o 
bairro é completado por habitação colectiva de baixa densidade mas 
com espaços verdes com percursos maioritariamente pedonais, de-
monstrando algum aproximar dos pressupostos da Carta de Atenas por 
Le Corbusier.



A linguagem usada terá ido talvez um pouco de encontro ao gosto 
da época, de base mais tradicional, regionalista e vernacular, “Portu-
guês Suave”¹³², com habitações geminadas de dois pisos habitáveis 
existindo até quatro variantes das habitações, sendo a variante o 
número de quartos e, de modo geral, as fundações foram levadas a 
uma cota suficiente para que por escavação facilmente se conseguisse 
implementar uma cave sem perturbar a estabilidade do edifício; gesto 
que claramente apoiou a imprevisibilidade da vida, pois actualmente a 
maioria das habitações apropriou-se deste espaço.

O modelo, de habitação com espaços ajardinados, procura talvez 
conciliar um gesto rígido, tão pragmático como citadino, com a ideia 
poética de espaço bucólico, só possível com a implementação de espa-
ços verdes privados e íntimos, reforçando o equilíbrio entre o artificial 
e o natural assim como entre os espaços verdes públicos/privados.

Portanto, o espaço urbano aparenta sobrepor-se ao construído, onde 
cada lote afirma-se como componente padrão consolidado suportando 
assim algumas alterações de desenho, desde que, obedeça a determi-
nadas premissas existentes (mancha de implantação e cérceas) e atente 
a princípios essenciais (alinhamentos de vias e afastamentos confi-
nantes) permitindo então algumas variáveis e até mesmo demolições 
totais mas, originando assim, a perca de identidade colectiva do todo.

O modelo habitacional, independentemente da variável era muito 
idêntico, segue a ortogonalidade do desenho urbano, traçado a régua 
e esquadro, com dois pisos habitáveis que comunicam através de uma 
escada (mínima) de dois lanços em madeira e que dá acesso desde a 
entrada da habitação aos demais compartimentos, minimizando assim 
o espaço perdido em circulação.

A cozinha tinha acesso directo para o jardim privado posterior, uma 
sala segregada entre jantar/estar e uma área que era de algum modo 
polivalente (escritório ou sala de apoio); em cima três quartos, um algo 
destacado através da maior área – e uma I.S. completa.

132. O Estilo Português Suave surgiu de 
uma corrente de arquitectos que procu-
rava criar uma arquitectura "genuina-
mente portuguesa"



Figura 35

o desenho
o tempo
a vida

Deixávamos o pequeno reparo, de fronteiras assumidas e de respon-
sabilidades para com o mundo menores e despertávamos realmente 
para o que implica desenhar espaço(s). Além, da parte burocrática, ad-
quiríamos a consciência de que o proposto deveria fazer sentido tanto 
para com o comum como para o encomendador e para com o lugar¹³³  
– (pod)íamos alterar volumetria e/ou alçados e esta possível materiali-
zação iria ter efeitos colaterais.

A habitação em causa era da classe B, tipo III, originalmente desti-
nada a famílias mais abastadas e mantinha maioritariamente o desenho 
inicial; as de classe A eram as mais contidas, segregadas entre tipo II e 
III onde a única diferença era o número de quartos: dois ou três.
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133. “(…) Perguntamo-nos ainda: onde começa a individualidade? Começa em cada facto em si, na maté-
ria e nas suas vicissitudes e na mente dos elaboradores deste facto. Consiste ainda no lugar que determina 
uma obra; no sentido físico, como também e sobretudo, no sentido da escolha daquele lugar e da unidade 
indissolúvel que foi estabelecida entre o lugar e a obra. (…)”, ROSSI, Aldo, “A Arquitectura da Cidade”. 
Lisboa: Edições Cosmos, 2001, p. 165.



Deste modo, o desenho demonstrava uma apurada simplicidade con-
ciliado num só gesto com a(s) (infra) estrutura(s); pois, claramente as 
prumadas das infraestruturas estavam no mesmo alinhamento e o gesto 
de elevar as fundações (desvão sanitário) tanto permitia colocar as ha-
bitações todas aproximadamente à mesma cota, resolver os problemas 
do desnível da via como suportar ampliações espaciais. 

Desenho que respondeu no tempo longo de forma satisfatória às ne-
cessidades de quem a habitava pois, na habitação em mãos, as únicas 
alterações ao original seria a garagem (verificada em diversas outras 
habitações) e arrumos exteriores.

Mas, se os proprietários foram continuamente os mesmos, terão sido 
eles maioritariamente a adaptarem se ao espaço e não o espaço a adap-
tar-se a eles?

As dimensões dos cómodos certamente correspondiam ao necessário 
à época, mas as solicitações actuais carecem de divisões com maiores 
áreas, visto que, um quarto com cerca 2800x2800mm pouco mais cabe 
que uma cama contemporânea de 2000x1600 mm ou quando come-
çamos a colocar na cozinha os módulos de 600mm correspondestes a 
toda a panóplia de electrodomésticos (considerados imprescindíveis na 
actualidade) rapidamente ficamos sem espaço onde circular.

Assim, como seria o nosso gesto?; Ter certeza que seria o mais cor-
recto?; Como desenhar no construído? Afinal, a disciplina demonstra 
(va) que tudo podem ser problemas de espaço, desde o sofá à espessura 
do isolamento térmico até à cor da caixilharia.

Claramente a garagem era uma necessidade comum aos habitantes do 
bairro e o uso do desvão sanitário e/ou pé direito do sótão como áreas 
úteis também, afinal, as novas gerações colocam usos mais pesados na 
contidas habitações e o programa solicitado aparentava-se demasiado 
intenso para uma habitação com cerca de 30m2 úteis por piso.

Procuramos então incorporar a passagem do tempo mas manter a in-
tegração com o mundo.



Figura 36
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o esquissoAgora, o esquisso surgia de súbito como fenómeno abrangente e ele-
mento base do planeamento– com vontade de penetrar no real mesmo 
sem ter alguma escritura fechada – método rápido, gratuito e aberto a 
todos, ferramenta que se enraizava como método de trabalho funda-
mental entre o pensamento/acção.

Sem vontade de ser bonito mas de explorar | comunicar | experimen-
tar ideias, conjugando plantas, cortes, alçado ou perspectivas – tanto 
instrumento como matéria.

Afinal, qualquer espaço se abre à imaginação, livre de ser (re)pensa-
do, dentro de um conceito | lógica | necessidade…



137. “(…) Desenho e projecto são uni-
dade de operações, que conduzem à op-
ção de formas arquitectónicas e à qua-
lificação dos correspondentes espaços 
vivíveis. (…)”, CARNEIRO, Alberto, 
em “Campo Sujeito e Representação no 
Ensino e na Prática do Desenho/Projec-
to”. Porto: FAUP Publicações, 1995, p. 
21.

136. MARIA MONTANER, Josep, “Do 
diagrama às experiências, rumo a uma 
arquitectura de ação”. Barcelona: Gus-
tavo Gil, 2017, p. 100.

135. SOUTO DE MOURA, Eduardo, 
“Conversas com estudantes”. Barcelo-
na: Gustavo Gil, 2008, p. 58.

134. “(…) Visto isso, podemos concluir 
que o problema está em não organizar 
a informação em forma de propostas. 
(…)”, ARAVENA, Alejandro, “O de-
safio da arquitetura é sair da especi-
ficidade da resposta e abordar a ines-
pecificidade da pergunta”. Archdaily. 
Acedido em 21/05/2017, archdaily.com.
br/br/806392/alejandro-aravena-o-desa-
fio-da-arquitetura-e-sair-da-especifici-
dade-da-resposta-e-abordar-a-inespeci-
ficidade-da-pergunta

O programa passava por manter a tipologia, mas com áreas menos 
modestas, criar um quarto com I.S. inerente, outra comum no piso de 
chegada, utilizar o sótão como área útil e manter a garagem existente. 
Ampliando ao máximo a área útil interior em deterioramento da qua-
lidade exterior sem ignorar as “normas orientadores para intervenção 
local”, informação vital para fazer diagnóstico e não apenas proposta¹³⁴. 
Elementos algo à margem do exercício escolar e que (de)limitavam de-
senho, mas auxiliavam a estipularmos custos, programa e/ou limites de 
ampliação. 

Era então essencial cruzar de modo crítico a nossa visão do mundo 
com a dos outros; questionar os novos modos de habitar para avançar 
num projecto que nasce sobre circunstâncias precisas¹³⁵, visto que, há 
outra necessidade/carácter habitacional que o existente não suportava.

Esta metodologia de compreender a escala do global para a local 
(fortemente apoiada nas bases da academia) – testando ideias entre 
maquetas e esquissos – revela-se um método duro, seco, mas necessá-
rio e, com o devido afastamento e algum tempo de maturação, permite 
várias aprendizagens, moldando desenho através do coeficiente do 
índice de ocupação, da área permeável ou do RMEU. 

Afinal, não se pode reverter o que ainda não se criou é necessário 
desenhar dentro da liberdade disciplinar que a arquitectura permite¹³⁶; 
processo de avanços e recuos algo mutável e em constante (re)formu-
lação entre o que se pode/deve e nos solicitam a fazer. 

E, em comparação com o exercício académico tudo se aparenta 
condicionante e castrador – formalmente acaba até por o ser, não se 
tratando apenas da abstinência do real mas sim de todas as “normas 
orientadoras” que além dos habituais afastamentos ou cérceas incluí 
também algumas restrições a nível de cores, materiais, reboco ou es-
pessuras mínimas de cantarias. A linguagem, a materialidade e a forma 
já lá estavam só nos faltava o desenho¹³⁷. 

Mas, em contrapartida este gesto com regras claras e explicitas é 
uma mais valia para quem pela primeira vez desenhe no real.
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A casa, será dos espaços mais comuns e importantes a todos nós, por isso é natural que quando se 
solicita um desenho nos queiramos identificar e interagir com ele...

Desenhos que continuavam a explorar diferentes volumetrias ou disposições planimétricas, crian-
do âncora em suportes tão distintos como cadernos de viagem, restos de vegetal, maquetas deteriora-
das ou 3D por concluir e na companhia dos diálogos com os clientes ou colegas “(…) o que cada um 
pensa que vê e sabe (…)”¹³⁸ – num confronto de ideias mas também de modos de vivenciar e sentir 
espaço.

Este colar de referências sobre as nossas plantas por parte dos encomendadores só nos faziam tra-
balhar com mais afinco – estudar as referências e compreender o que podemos retirar delas – mas 
também compreender que os clientes procuravam visualizar o que os desenhos essencialmente plani-
métricos deixavam em aberto.

Era então necessário aprender a comunicar melhor e de forma mais clara a intenção – deixávamos 
de desenhar apenas para os pares.

138. CARNEIRO, Alberto, “Campo Sujeito e Representação no Ensino e na Prática do Desenho/Projecto”. Porto: FAUP Publicações, 1995, p. 38.



139. LACATON E VASSAL, Anne e 
Jean Philippe; “Arquitetura é um ato 
de generosidade.”. Expresso. Acedido 
em 02/05/2017, expresso.pt/cultura/
2016-09-15-Arquitetura-e-um-ato-de-
-generosidade

Relações com o desenho e com o mundo que os clientes usurpavam, 
trazendo constantemente questões ou plantas editadas com diversas 
referências ou ideias a explorar e, o que no início considerávamos 
uma afronta ao nosso empenho, um questionar ao nosso compromisso 
ou um aviso de que não se identificavam com o lar, revelava-se uma 
oportunidade de (re)pensar, (re)interpretar ou (re)descobrir.

Relembrando-nos que fomos para a academia para aprender a des-
montar espaço: seja a escala dos vãos; porquê optar entre a pedra, a 
madeira ou o metal; que cor devemos nós colocar em espaços exíguos; 
como fazer chegar luz as divisões; que pé direito usar; que sistema 
construtivo se adequa a determinada forma; o que é uma guarda; que 
espessura deve ter um rodapé; etc (...) – fomos procurar o que os ou-
tros sabem que nós não sabemos. 

E, embora por vezes, com base no conhecimento que (de)tínhamos 
não se adaptassem ou não fizessem sentido no projecto em mãos – este 
incessante questionar conduzia-nos ao saber que estava por vir – fer-
mentando desenho entre o que se faz e o que o cliente imagina, agi-
tando a nossa percepção do espaço através da experiência dos outros, 
transferindo usos e costumes.

Mais que nunca, era necessário filtrar a informação que nos chega-
va, procurarmos fundamento para a(s) nossa(s) (in)decisões e questio-
nar a nossa postura enquanto (futuro) técnico. Aos olhos da academia 
disciplinar este abarcar das colagens sugeridas dificilmente será 
arquitectura mas, se desperta emoção a quem lhe dá escala, porque 
não o será então?

Afinal, as fronteiras da disciplina são ténues. E, se a disciplina é 
responsável por amparar as necessidades da vida¹³⁹, não teremos nós 
de trabalhar com todas as condicionantes transferidas, potenciando es-
paços que realmente abarquem todas as suas necessidades e intenções?

Diante disto, se não tivermos uma postura aberta, se nenhum téc-
nico os auxiliar a edificar, provavelmente a resposta será de menor 
qualidade e contribuirá para segregar cada vez mais a disciplina do 
mundo.



Figura 38

a resposta

100

G
S

P
u
b
lis

h
e
rV

e
rs

io
n
 0

.0
.1

0
0
.1

0
0

G
S

P
u
b
lis

h
e
rV

e
rs

io
n
 0

.0
.1

0
0
.1

0
0

G
S

P
u
b
lis

h
e
rV

e
rs

io
n
 0

.0
.1

0
0
.1

0
0

G
S

P
u
b
lis

h
e
rV

e
rs

io
n
 0

.0
.1

0
0
.1

0
0



Dado que, o nosso caminho oficinal demonstrava que até à constru-
ção existe um conjunto de indefinições que não controlamos e onde se 
torna necessário ter o encomendador do nosso lado, despertando-lhe a 
sensibilidade que comanda o desenho, pois, todos os técnicos oficinais 
viram introduzir constantemente opiniões sem compreender a totalida-
de do desenho sendo então necessário um trabalho em equipa com o  
encomendador para que a força do projecto não se desvaneça.

Deste modo, tanto o lugar ia condicionando e influenciando na pro-
cura de relações harmónicas com a envolvente, com as linhas deter-
minantes da volumetria assim como a tentativa de “(…) satisfazendo 
essas necessidades básicas, imaginar que de facto o que você está 
fazendo é amparando as imprevisibilidades da vida (…)”¹⁴⁰; traduzin-
do-se num desenho base dentro das linhas condutoras existentes, privi-
legiando áreas internas em deterioramento do exterior para responder 
ao peso do intenso programa da vida contemporânea.

Resposta que procura manter a qualidade da arquitectura existente 
procurando assumir com clareza na volumetria o existente e as adições 
(essencialmente através de outro sistema de cobertura e da dimensão/
materialização dos vãos) e a consolidada relação com o lugar.

Sugerindo-se então o uso do desvão sanitário, norma corrente no 
bairro e que permite a sua utilização como área técnica de modo a 
conter eventuais caldeiras, cilindros, etc.; e que a remanescente área 
seja polivalente, desenhando-se um vão a sul com acesso para o exte-
rior de modo a obter nova relação com o tempo.

Aos dois pisos é assumido a adição de um novo volume com vista a 
auferirmos as áreas solicitadas e a (de)marcar o existente do a provir; 
as conexões acontecem essencialmente através dos vãos exteriores já 
existentes (minorando eventuais complicações construtivas ao abrir 
novos vãos em alvenaria de pedra) e mantendo a comunicação vertical 
existente que agora ascende a mais um piso (pareceu-nos essencial 
manter a memória da escada existente e o acesso à habitação, a solei-
ra).

140. MENDES DA ROCHA, Pau-
lo, “Tudo é projecto”. Acedido em 
28/09/2018, vimeo.com/ondemand/tu-
doeprojeto; 17:50min.
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a procuraA  Arquitectura é um ofício complexo onde o resultado é uma síntese 
contaminada por diversas considerações: históricas; culturais; políticas; 
sociais; geográficas; antropológicas; climatéricas; artísticas; cientificas 
e o mundo real do ser, das suas vontades, sonhos, esperanças e emo-
ções...

Na procura de um lugar que não se esgote em sim mesmo, mas que 
vá crescendo com a vida de cada um.



Possibilitando assim no piso de chegada áreas mais generosas de 
estar, a implementação de uma I.S. comum e, através de sistemas 
de construção contemporâneos um maior vão a norte, ampliando a 
ligação para com a área verde privada, reforçando o eixo horizontal de 
modo a unir o lar para que exista uma fluidez nos espaços de convívio  
que tanto podem ser ampliados como fraccionados. 

No 1º piso, esta adição, permitiu dilatar a dimensão dos quartos, 
criar os respectivos vestiários e alguma polivalência nos espaços, 
onde cada quarto ganha uma possibilidade diferenciadora de modo a 
ampliar a sua utilização: um dispõe de alguma polivalência através da 
criação de um mezanino, fruto da ampliação para o sótão, permitindo 
assim uma área de refúgio para com o resto da habitação; um priva do 
acesso exclusivo para o terraço e de uma relação mais ampla para com 
o exterior; e outro, o quarto usual com uma I.S. exclusiva.

A garagem é mantida e ampliada, com vista a abarcar mais arruma-
ção, o terraço procura de algum modo colmatar a menor área verde 
agora sugerida e agarrar os volumes.

O desenho é o resultado de uma ideia de habitação versátil que 
procura compromisso e respeito pelo desenho inicial (demarcando-se 
a adição do existente, mantendo-se a lógica de comunicação vertical e 
a importância da soleira) e do total aproveitamento do espaço dentro 
da ambiguidade¹⁴¹ que a disciplina suporta e das premissas do enco-
mendador para que, o espaço lhe desperte emoção e gosto de habitar 
naquele lugar, no fundo a casa ganhou outro carácter habitacional 
interno, uma diferente relação com o exterior mas mantendo os alinha-
mentos e a relação com a via essencialmente idêntica.

141. "(...) El reconocimiento de la arbi-
trariedad supone, por otra parte, el asu-
mir la libertad con que ha procedido la 
arquitectura en los momentos previos a 
la norma (...)", MONEO, José Rafael, 
“Sobre El Concepto De Arbitrariedad 
En Arquitectura”, plub. in “Discurso 
Del Académico Electo”. Madrid: Real 
Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, 2005, p. 54.



Como técnicos constatamos várias vezes que a grande maioria considera que o 
Arquitecto tem que ser conhecedor de tudo, conter todas as respostas…

Mas, actualmente – com a multiplicidade de solicitações – é nos extremamente 
difícil dominar tudo, o tempo para desenhar é cada vez menor e a pressão para apre-
sentar resultados maior – esquema que se instaura logo nas escolas.

E, talvez para quem se inicie de forma autónoma, necessita mesmo de ter uma 
grande capacidade de reacção, se não, não passaremos nós de simples “fazedores 
de imagens” e não de lugares.

Será tão complexo ensinar como exorbitante aprender.



"o arquitecto não é "um especialista mais". 
Não é um fazedor de imagens, como por vezes 
de pretende.
Em tempo de interdisciplinaridade compe-
te-lhe sobretudo promover e coordenar a 
convergência das muitas competências que a 
construção de uma "obra de qualidade" envol-
ve - objectivo não atingível por espontânea 
adição de saberes simultaneamente autóno-
mos e ajustáveis.
É dessa forma que o arquitecto é o autor, o 
responsável por uma arquitectura assumida 
como serviço social e valor cultural, não ape-
nas como valor mercantil.
Uma arquitectura desenvolvida em equipa, 
que persegue a Beleza não como tique elitista 
mas como garante de eficácia absoluta, liber-
ta do temporário e do específico: a eficácia 
que interessa."

SIZA, Álvaro, “02 Textos”. Lisboa: Par-
ceria A.M. Pereira, 2018, p. 155.
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Tínhamos, entre tantas outras coisas, aprendido a desenhar além do 
necessário, a perseguir uma ideia, a desenvolver um espaço entre a or-
ganização e a distribuição através das condicionantes até encontrar pro-
porção.

O resultado final dependia em muito da nossa capacidade de trabalho.

Estávamos muitos distantes dos primeiros ensinos, dos primeiros 
contactos com a academia mas constantemente conectados com o mun-
do da pontual revitalização.

Sentíamos estar a ganhar um discurso cultural completamente díspar 
entre a academia e o ofício, acabando por segregar palavras entre os 
diferentes receptores, omitindo sempre a formação académica.

Afinal ainda não detínhamos resposta (concreta) à simples pergunta: 
o que é Arquitectura?



Os desenhos no real, sobre as linhas de orientação que a escola pro-
move, contribuem para estruturar autonomia na procura do saber e para, 
aos olhos da bibliografia, (re)avaliar todo o conhecimento que a(s) prá-
tica(s) oficinais deslocam.

Assim, progressivamente, libertamo-nos da escola na conjugação do 
saber que ela própria proveu, compreendendo os limites do (nosso) co-
nhecimento, a mestria da experiência e o desfecho da eventualidade; 
potenciando a formação entre a construção bibliográfica da prática, da 
acção e do saber académico, aprendendo a compreender para então (sa-
ber como) desenhar.

Embora tudo seja muito frágil e questionável, parece-nos que a aca-
demia se afasta da pequena edificação ou pontuais reparos, e dos con-
dicionalismos que a mesma acarreta; da crítica social, do interesse da 
obra como construção¹⁴² ou do discurso aberto ao mundo. 

E, se não conseguirmos caracterizar/compreender a totalidade da dis-
ciplina, como podemos (nós) tirar partido dela em espaços que apa-
rentem em nada dizer respeito à disciplina? Ou como conversar sobre 
equilíbrio, proporção, percepção, etc (…), com alguém que apenas 
queira um quarto com roupeiro ou uma I.S. com janela? Que valores da 
Arquitectura devemos então nós promover?

Não será então fundamental afastarmo-nos da velocidade/necessida-
de louca com que se produz conteúdos para se quantificar? Para que 
nessa certa distância física, tivéssemos tempo para assimilar | absorver | 
relacionar todo o conhecimento que a escola promove para não se ficar 
com uma exclusiva perspectiva do mundo. 

Então, não deveria a escola ser mais flexível?

Uma vez que, o plano de estudos da grande maioria baseia-se na cres-
cente complexidade que a própria escala dos exercícios propicia e na 
rigidez efectiva da resposta. Paralelamente, todas as questões da condi-
ção humana, social ou política que inicialmente a academia fomentava 
ficam algo segregadas para segundo plano.  

Progressivo Compreender 

142. "(...) Os arquitectos deixaram de se ocupar de arquitectura, limitando-se a desenhá-la. Os estragos 
foram enormes, multiplicando-se ao longo os séculos e aumentaram com a construção industrializada. O 
paradoxo não tem talvez equivalência noutras actividades: entre o arquitecto e a arquitectura abre-se um 
abismo que se torna impossível preencher. Não admira que muitos arquitectos não suspeitem sequer em 
que consiste a arquitectura. (...)", ZEVI, Bruno, “A Linguagem Moderna Da Arquitectura”. Lisboa: Edições 
70, 2002, p. 29.
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O desenho tinha-se estabelecido como ferramenta primordial, tanto 
na academia como in situ, abrindo-se na interacção com os espaços e  
pessoas do quotidiano, entre o existente e o a devir na procura de res-
posta(s) ajustadas à realidade de cada um.

In situ trabalhávamos com e para as pessoas, em lugares/edifícios 
com que as pessoas possuíam um vínculo, na escola maioritariamente 
com a forma¹⁴³. Havia a necessidade de produzir elementos prontamen-
te quantificáveis¹⁴⁴, desenhos que realmente estimulavam a criatividade 
e solicitavam cada vez mais domínio das metodologias da disciplina 
mas, pouco sentido crítico quanto à posição da disciplina na sociedade.

143. “(…) Tema suficientemente ambíguo para ser aberto. Referindo-o à arquitectura, o mal-estada da 
Forma decorrerá da resistência ou recusa em encontrar a sua razão de ser – procurando-a obstinadamente 
e sem limites. Cedo a Forma se revela consumível – vulnerável no Tempo – quando surge como invenção 
radicalmente autónoma. (…)”, SIZA, Álvaro, “02 Textos”. Lisboa: Parceria A.M. Pereira, 2018, p. 15.
144. "(...) Na prática as Faculdades são instituições corporativas e tendem a reflectir uma visão pragmática 
ou sectária do domínio do seu saber, das suas metodologias, mesmo quando - ou até mais - apregoam a 
abertura interdisciplinar. (...)", VIEIRA, Joaquim, “O Desenho e o Projecto São o Mesmo?”. Porto: FAUP 
Publicações, 1995, p. 87.



Como habitualmente não há um encomendador directo, é a classe/
linguagem da disciplina que domina o desenho e não a sensibilidade/
escala humanista¹⁴⁵ – temas como fortalecer as relações humanas e me-
lhorar a vida de cada um que outras disciplinas expõem muitas vezes 
acabavam por ser esquecidas em segundo plano; perpetuando-se mais a 
resposta de cariz disciplinar que humano.

Pelo contrário, in situ, constamos uma resposta efectiva/pragmática 
para com as necessidades de cada um no quotidiano, espaços ajustados 
à realidade individual, promovendo a interacção entre a vida e a forma, 
estimulando/respeitando as relações entre as pessoas e os lugares¹⁴⁶ .

Sejam pequenos ambientes ou grandes gestos, a disciplina deveria 
sempre considerar a escala humana, muito além da forma/estética, 
auxiliando a moldar a funcionalidade dos espaços, promovendo boas 
relações e transformando-os em extensões úteis e práticas à vida¹⁴⁷, di-
latando o espaço e as suas possibilidades sem perder a escala certa e 
necessária para se ocupar confortavelmente lugar.

Mas, não existe demasiado tempo para criticar a própria validade do 
exercício proposto: se realmente faz sentido determinado programa em 
estipulado lugar; que mais valias trará para a comunidade envolvente; 
como se comportará o gesto no tempo longo na sociedade cada vez 
mais rápida; o que a história nos ensinou sobre gestos similares; etc (…) 
Deixando então demasiado omissas algumas questões do que compor 
cidade acarreta – a crise silenciosa em descobrir que projecto ensinar.

Em boa verdade, a maioria dos alunos está desejoso de desenhar 
na grande escala, edifícios ícones que permitam outras divagações ou 
maior experimentação, mas o tempo dedicado à reflexão | contestação | 
discussão é algo escasso, contido e tímido.

145. “(…) Escala significa "dimensão relativa ao homem", e não dimensão do homem. (…)”, ZEVI, Bruno, 
“Saber Ver a Arquitectura”. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009, p. 170.
146. “(…) e Il territorio dell'architettura de Vittorio Gregotti, que antecipa um dos argumentos utilizados 
nos anos 80 para sair do academismo, isto é, a atenção sem preconceitos dedicada ao contexto. (…)”, BE-
NEVOLO, Leonardo, “O Último Capítulo da Arquitectura Moderna”. Lisboa: Edições 70, 2009, p. 122.
147. “(…) but it merely recognises that architecture is much more than just the work of architects. Some of 
the most speculative and thoughtful architecture is produced by the 'illegal' architect who may, for example, 
also be a user, an artist or a surgeon. Consequently, a definition that threatens the profession is that architec-
ture is not just a building, a form, a stable entity with fixed dimensions. Instead, architecture is, primarily, a 
particular relationship between a subject and an object, in which the former occupies the latter, which is not 
necessarily a building, but can be a space, text, artwork or any other phenomenon that displays, or refers to, 
the subject-object relationships particular to architecture. (…)”, HILL, Jonathan, “The Illegal Architect”. 
London: Black Dog Publishing Limited, 1998, p. 34.



FAUP - Teoria 3 

Objetivos 

Objeto da UC: ESPAÇO PÚBLICO E EQUIPAMENTOS COLECTIVOS  

1. Desenvolver os métodos de análise crítica sobre o Espaço Público, entendido 
como uma categoria arquitectónica, isto é, como um conjunto de formas espaciais 
regidas por princípios universais de ordem, proporção, economia e outros, e por 
razões circunstanciais dos valores sociais, do estado da arte e da natureza. 
Averiguação metódica de princípios e circunstâncias. 

2. Estado da arte da teoria da arquitetura sobre o espaço público. 
Pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e âmbito disciplinar da arquitetura e 
urbanismo. Ciência, Arte e Técnica. Teoria e Crítica, Projeto e Construção. A 
literatura de Arquitetura, dos Tratados às publicações generalistas e de 
especialidade contemporâneas. Fazer pensamento novo. 

3. Teoria e Estratégia Projetual (ou partido arquitetónico) na organização de 
espaços públicos significantes. Identificação, caracterização e hierarquia das 
formas edificadas (de residência, dos equipamentos, de trabalho ou lazer), das 
infra-estruturas urbanas e também das formas naturais como elementos 
constituintes da identidade do espaço público 

4. Investigação experimental como condição da teoria. Especificidade dos meios de 
expressão (das ideias e do objeto) da arquitetura (escrita, desenho manual e em 
computador, medida e cálculo, fotografia, tratamento gráfico de imagem e texto), 
pesquisa bibliográfica e iconográfica, pesquisa documental (localização de 
informação original em arquivos, produção de entrevistas).Ampliação do domínio 
do desenho da arquitetura na formulação, expressão e transmissão das ideias 
espaciais. 

5. Aplicação de competências adquiridas em unidades curriculares precedentes, de 
distintas áreas científicas, no sentido da autonomia, identificação de campos 
pessoais de investigação e enunciação de temas de arquitetura. 

6. Uso das novas tecnologias para investigação, elaboração, registo, apresentação 
e arquivo dos resultados, tendo em vista desenvolver as competências de 
comunicação, debate e trabalho de equipa e estimular a divulgação e 
prosseguimento futuro dos estudos. 

 

Resultados de aprendizagem e competências 

1. Reconhecimento dos espaços públicos como factos positivos e como Formas 
Significantes que se exprimem segundo os instrumentos disciplinares da 
arquitetura (Plantas, Secções, Perspetivas...), e obedecem a medidas ( em sentido 
físico e metafórico "a justa medida") 

2. Discussão dos conceitos de Monumento e Monumentalidade para a sociedade 
intercultural contemporânea. 

Figura 42
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Havia o reconhecimento da importância do espaço que nos rodeia e a 
vontade de o analisar criticamente.

Mas, esta vontade não se interceptava abertamente em projecto, eram 
antes exercícios complementares segregados.

Então, como usar o conhecimento no lugar e que sentido fará lá? E, 
se não fosse num exercício prático, com respostas efectivas, como po-
deríamos atestar a nossa capacidade de resposta?

Afinal a arquitectura vem intervir, modificar, criar nova identidade; é 
por isso necessário ponderar bem o contexto factual da nossa interven-
ção – desenhando no presente sem esquecermos o futuro.



Contudo, não deveria ser a reflexão pessoal sobre o gesto, parte vital 
do nosso trabalho como futuros profissionais e não apenas projectista 
no conceito geral? 

Visto que, a escala do exercício aumenta mas, só dilata a escala do 
edifício e os elementos gráficos a entregar, deixando todo o resto de-
masiado fragmentado em exercícios díspares nas diferentes disciplinas, 
diversas vezes difíceis de agregar¹⁴⁸.

Remanescendo o aluno domesticado para a resposta rápida – onde o 
maior interesse será alcançar notas elevadas, transfigurando o arquitec-
to em técnico especialista sem espaço para estimular questões colecti-
vas ou políticas, algo acrítico, mas altamente preparado para elaborar 
excelente planificação métrica, distante do desenho que pode tanto con-
tém lógica de intervenção, intenção, ideia ou crítica.

Esmiuçando todas as questões que o próprio exercício poderia abar-
car e que dizem tanto respeito à prática profissional como a elaboração 
de um desenho, pois, poderia servir para questionar a nossa posição 
como futuros arquitectos, a validade do próprio programa de acordo 
com as questões socioeconómico, a massificação da arquitectura como 
mediatização, díspar da sua abertura a todos os estratos e necessidades 
sociais; a acção crítica que o discurso da profissão deve abarcar para 
que se distancie de ser apenas uma mais valia económica da construção.

No entanto, o exercício simula uma prática de atelier imaculada, 
onde o encomendador é algo difuso, a cidade entorpecida, a obra não 
traz surpresas e a imperfeição não existe, a legislação é deteriorada em 
prol do criativo, o orçamento nunca é escasso, a edificação é sempre 
concluída e a responsabilidade social/civil é nula.

Simulando uma prática profissional onde a encomenda é a obra a 
concurso de pergunta difusa e as relações humanas subentendidas, o 
docente estimula e alimenta maioritariamente problemáticas ligadas à 
disciplina e não ao mundo¹⁴⁹.

148. "(...) É possível que o saber arquitetónico tenha se baseado execessivamente na teoria, e até nas meto-
dologias projeto, embora ainda disponha de poucos instrumentos para integrar e registar a complexidade da 
realidade. (...)", MARIA MONTANER, Josep, “Do diagrama às experiências, rumo a uma arquitectura de 
ação”. Barcelona: Gustavo Gil, 2017, p. 91.
149. "(...) Principalmente porque no espaço coincidem vida e cultura, interesses espirituais e responsabi-
lidades sociais. Porque o espaço não é só cavidade vazia, "negação de solidez": é vivo e positivo. Não é 
apenas um fato visual; é, em todos os sentidos, e, sobretudo num sentido humano e integrado, uma realidade 
vivida (...)", ZEVI, Bruno, “Saber Ver a Arquitectura”. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009, p. 217.
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o processoO processo Norton de Matos foi fundamental para uma visão mais 
alargada e real da disciplina e na evolução do nosso saber¹⁵⁰. Contri-
buindo assim para uma postura mais crítica na escola e nos exercícios 
propostos. 

Auxiliando a consolidar saberes e metodologias – que bagagem de-
temos, como a usar no lugar e que sentido fará lá, auxiliando na esta-
bilização de um método de trabalho, na intromissão da legislação no 
desenho e da dinâmica do discurso com o encomendar.

A dialogar com os diversos intervenientes no processo e não apenas 
com o docente – não nos preocupamos só com o desenho mas com as 
pessoas, que afinal são o estimulo mais forte da disciplina. Mas também 
na elaboração de peças desenhadas e escritas de um processo de licen-
ciamento – o peso da responsabilidade social do nosso gesto deixando 
assim de estar apenas segregado a pequenos reparos interiores. 

Não duvidamos que a nossa prática nos ensina algo, afinal, não temos 
outra forma de atestar o nosso conhecimento se não na prática no real e 
até à construção permanecerá sempre a dúvida.

150. "(...) No projecto, mais do "encontrar se procura", mesmo que a procura venha muitas vezes a ser 
supreendida pelo achado. (...)", VIEIRA, Joaquim, “O Desenho e o Projecto São o Mesmo?”. Porto: FAUP 
Publicações, 1995, p.55 - 56.



Quando no real, a construção da resposta nasce nos trinta centímetros 
que restam ao arquitecto, numa enorme ginástica em conjugar todas as 
fronteiras variáveis com os demais intervenientes: desde todas as espe-
cialidades de acordo com o decreto-lei em vigor; os diversos PDM; um 
orçamento que parece nunca satisfazer por entre as vontade e anseios do 
dono de obra – que nem sempre são constantes ou ausentes de razão¹⁵¹ – 
e ainda compreendermos realmente a pertinência da nossa intervenção.

Assim, o percurso institucionalmente enquadrado e formal, com uma 
estrutura curricular fragmentada, terá imensa dificuldade em acompa-
nhar a actual sociedade em trânsito, cada vez mais afastado do vínculo 
mestre/aprendiz devido ao grande aumento do número de alunos e um 
tempo de interacção cada vez mais escasso. 

Sobre um dia-a-dia crescentemente alimentado por obras de pequena 
dimensão ou intervenção cirúrgica, muitas vezes transdisciplinares e 
distantes da bibliografia correcta, onde se conjuga desenho contamina-
do pela gestão do património afectivo com a rigidez que edificar acar-
reta¹⁵², alheio à arquitectura como poder económico-político, bem de 
consumo ou símbolo de distinção social.

Exercícios ficcionados, completos e universais, mas pouco próximos 
da grande maioria que exerce a profissão, trabalhando-se entre escalas 
em continuidade de modo a ir anexando todos os factores no desenvol-
vimento das formas em crescimento, longe das vicissitudes do mercado 
actual que não faz espera, que não dá tempo para compreender e se abre 
a outros campos do saber; que não vive de especialistas¹⁵³ mas sim de 
relações entre o todo.

Real que passa pela dificuldade em balizar o(s) campo(s) do nosso 
exercício, a subjectividade do nosso gesto, as limitações frequentes, ou 
as questões mais técnicas da profissão, no desejo de conectar a vida à 
imaterialidade da disciplina num mercado saturado e complicado, onde 
a profissão nem sempre é valorizada.

153. LOPES, Silvina Rodrigues, “A ironia das teorias”, plub. in “Revista de História da Arte”, n.º 10. 
Lisboa: Instituto de História da Arte/NOVA FCSH, 2012, p. 13.

152. “(...) Porém, a elaboração e a prática de um método não é procedimento neuro. (...)”, VIEIRA, Joa-
quim, “O Desenho e o Projecto São o Mesmo?”. Porto: FAUP Publicações, 1995, p. 80.

151. “(…) A «ideia da arquitectura como trabalho» conduz a um campo completamente diferente onde as 
variáveis a ter em consideração são muito mais numerosas e problemáticas: todas aquelas, afinal, que ocor-
rem para a composição do cenário construído em que vivem as pessoas. (…)”, BENEVOLO, Leonardo, “O 
Último Capítulo da Arquitectura Moderna”. Lisboa: Edições 70, 2009, p. 225.
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| Pj IV | João Ribeiro |4º | turma D | FAUP | 2014_2015 | 1_3

 _Implantação | 1_500 |   

Pj IV_centro naútico

 _Perfil A| 1_500  

| Pj IV | João Ribeiro |4º | turma D | FAUP | 2014_2015 | 1_6

Pj IV_centro naútico

 _Perfil A| 1_500  

 _Implantação | 1_500 |6507 m2 | 

| Pj IV_c3 | João Ribeiro |4º | turma D | FAUP | 2015_2016 | 1_7

 _Implantação | 1_2000 |   

 _Implantação | 1_500 |6542 m2 |   

| Pj IV_c3 | João Ribeiro |4º | turma D | FAUP | 2015_2016 | 1_8 |

 _Implantação | 1_2000    _Planta de Ar

 _Implantação | 1_500   

Centro Náutico do Freixo

E o ensino era reduzido às ferramentas da profissão e não como real intercâmbio de experiências, 
saberes e emoções, fenómeno dinâmico entre uma cultura autónoma entrosa e de difícil apropriação. 
Esta ideia de crítica através de analogias poderá condicionar a nossa capacidade de observação...

Afinal, esta avaliação qualitativa onde se contempla a rapidez, a falta de tempo de assimilação, 
ânsia pelo êxito ou as disciplinas de carácter menos humanista não fará com que o ensino se distancie 
do real?

Esta necessidade de resultado rápido, fechado sobre si mesmo, esquecendo a imprecisão da inven-
ção não afasta cada vez mais a disciplina da sociedade?

Procurávamos sobretudo através de analogias criticar outros movimentos similares na cidade – a 
forma procurava reproduzir outros gestos que parcamente se amarravam ao lugar; a pertinência do 
exercício, a discordância com o programa ou ultrapassar a dimensão estritamente visual do espaço e 
da arquitectura.

Esta ideia de ainda se iniciar um projecto primado pela bidimensionalidade e pela imagem, no nos-
so entendimento pessoal, reflectia pouco do real – faltava-nos mais debate sobre a disciplina.

Não seria este debate, entre a crítica e a reflexão, uma mais valia para criar consciência social do 
valor da disciplinar? 

Éramos então incentivados a voltar ao desenho, a (re)pensar solução, a organizar e reflectir sobre a 
nossa posição, até chegarmos à linguagem certa.



Processo de trabalhar muito além do desenho com fortes condicio-
nalismos/circunstâncias¹⁵⁴, de ouvir, escutar e assimilar, tão complexo 
quanto simplista e em fuga ao especialismo, sobre desenhos fáceis de 
compreender e mecanismos de síntese abertos ao diálogo, ao encomen-
dador e aos outros¹⁵⁵, onde a arquitectura é (in)dispensável, o bom sen-
so é constante e a construção e o seu custo parte objectiva na necessi-
dade humana de viver.

Na consciência que a arquitectura se faz cada vez mais em colectivo 
para/com as pessoas que usufruem o espaço¹⁵⁶, que lhe dão forma e 
função pelas linhas com que se agarram à terra, onde o mais importante 
por vezes é invisível e sensorial; uma clara fuga à ideia de que o usuário 
vem debilitar o espaço e que a obra é algo estático no tempo¹⁵⁷.

Afinal, não deveríamos nós ser capazes de criar um cenário simples 
para o acontecer humano, proporcionando um vínculo entre a disciplina 
e a vida de cada um? Em vez de simplesmente impor uma ordem ine-
xistente ou estabelecer fronteiras de acordo com determinada prática, 
visto que, a arquitectura terá sempre impacto no dia-a-dia de cada um, 
assim, não nos devemos limitar a responder a um problema especifico, 
mas sim ter a capacidade de dialogar abertamente com outros profissio-
nais e com a sociedade.

154. TÁVORA, Fernando, “Da Organização do Espaço”. Porto: FAUP Publicações, 2008, p. 23 - 24.

157. ZEVI, Bruno “A Linguagem Moderna Da Arquitectura”. Lisboa: Edições 70, 2002, p. 65.

155. "(...) Sim, e por isso a participação não é necessariamente paras as pessoas serem capazes de dizer, 
"Esta ideia é minha, esta é tua", mas pelo contrário, uma situação onde se torna impossivél dizer de quem é 
realmente a ideia, nem do arquitecto, nem do utilizador. (...)", KOOLHAAS, Rem, “Conversas com Hans 
Ulrich Obrist”. Barcelona: Gustavo Gil, 2009, p. 81.
156. “(…) podemos esperar que a longo prazo se dê uma desdramatização das opções arquitectónicas, um 
resfriamento das polémicas e uma aproximação da arquitectura relativamente às actividades, próprias da 
vida individual e social, que complementam as construções do mundo moderno. (…)”, BENEVOLO, Leo-
nardo, “O Último Capítulo da Arquitectura Moderna”. Lisboa: Edições 70, 2009, p. 225.
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Entre caminhos estreitos, vielas sem saída e a necessidade, crescem 
pontos, rectas e planos, volumes que definem uma comunidade sem 
qualquer tipo de organização/premeditação, infra-estruturas ou salubri-
dade; ocupam zonas periféricas ou geografias complexas onde o inte-
resse económico ainda não chegou¹⁵⁸: novos limites de desenho que os 
costumes impunham e o clima coagia.

Volumes que, como quem os habita, necessitam de se apoiar uns nos 
outros para delimitar lugar – cidade informal altamente densificada.

Gesto, (talvez) do mais simples e puro, necessário como abrigo à 
vida, que vai crescendo entre a carência, a possibilidade e o conheci-
mento da construção.

Na escola tudo voltava a ser essencialmente hipotético | incerto, de-
masiado distante na nossa escala, sendo necessário grande volta biblio-
gráfica para recuperar sentido entre a morfologia urbana e a cultural, 
afinal não dispúnhamos de bagagem suficiente para intervir com exac-
tidão no contexto histórico/cultural do lugar.
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158. “(…) Os métodos da arquitectura e do urbanismo moderno, aplicados com maior ou menos correcção 
em todo o mundo, tornam-se na maioria das situações técnicas de luxo para melhorar as condições de vida 
de uma minoria que é já favorecida e, de facto, escapam às limitações económicas existentes na Europa; as 
a casas, os bairros e os serviços podem ser tão caros quanto se deseje, pois que quem os não puder pagar 
pode ser confinado noutro local. Ao mesmo tempo, estes métodos servem para introduzir nas zonas clandes-
tinas alguns serviços indispensáveis – a luz eléctrica nas casas, a água nos fontanários públicos, as escolas, 
os postos de polícia e alguns trechos de ruas para dar capacidade a ambulâncias e a veículos militares –
serviços que são uma cópia reduzida dos existentes na cidade regularizada e que tornam definitivamente a 
coexistência entre as duas cidades, protegendo a cidade regular dos perigos de vizinhança com a irregular e 
impondo a esta última o confronto com os padrões vigentes na primeira, ou seja, afirmando o seu carácter 
marginal e dependente. (…)”, BENEVOLO, Leonardo, “O Último Capítulo da Arquitectura Moderna”. 
Lisboa: Edições 70, 2009, p. 142 - 146.



O exceder fronteiras de conforto é sempre sinónimo de novas expe-
riências e confronto de conhecimento, transferindo novas ferramentas, 
outras formas de ver ou modos de pensar as problemáticas díspares das 
cidades europeias – o capital cultural particular da América do Sul que 
a temperatura intima. 

Assim, não se pode fiar apenas na experiência, pois, as questões sur-
gem em nome do colectivo, os m2 facilmente se convertem em hectares 
de fronteiras tímidas, as infra-estruturas deixam de ser um dado adqui-
rido, e a tipologia ainda vive num misto de ideologias coloniais e países 
desenvolvidos, onde a segurança é factor chave para se desenhar um 
quarteirão ou delimitar habitação; problemáticas que nunca têm respos-
ta singular entre o interesse privado e a tensão do colectivo. 

Então, como podemos nós ajudar a melhorar a vida de cada um e (re)
conquistar a qualidade urbana? Ou, que posição devemos nós possuir 
nesta dura realidade? Neste caso, a cidade formal e o arquitecto falha-
ram?

Deste modo, será o exercício escolar proposto, agora em grupo, uma 
mais valia para a aprendizagem?

Fomentando mais a discussão crítica que o resultado, abordando di-
versos aspectos da arquitectura no território do cidadão, a multiplicida-
de e os seus diferentes modos de ver o mundo auxiliando na compreen-
são dos espaços e dos diferentes grupos que os habitam.

Afinal a construção/formalização de cidade é algo que escapa in-
trinsecamente ao arquitecto¹⁵⁹ e se, outrora, houve quem procurasse 
apontar receitas ou propor outras direcções, actualmente este caminhar 
para uma sociedade pós-industrial com uma dinâmica social, científica 
e tecnológica – que não permite pontos de espera ou repostas lentas – 
proporciona cada vez mais um fosso entre o necessário e o edificado¹⁶⁰.

do Global ao Local

160. "(...) Deste modo, a confiança no futuro – que alimentou na segunda metade do século todos os movi-
mentos de inovação e protesto – começa a esbater-se também no campo da arquitectura. O desenvolvimento 
já não é encarado como um processo simples e ilimitado e as opiniões passam a centrar-se mais nos factos 
do presente do que nas proposta para o futuro (...)", BENEVOLO, Leonardo, “O Último Capítulo da Arqui-
tectura Moderna”. Lisboa: Edições 70, 2009, p. 91.

159. "(...) Mas os resultados globais desmentem clamorosamente os objectivos afirmados pela teoria arqui-
tectónica moderna: os edifícios projectados por arquitectos e de acordo com as normas, as cidades discipli-
nadas por planos urbanísticos e providas de serviços públicos, estradas, parques, etc., apenas atingem uma 
parte da população. (...)", BENEVOLO, Leonardo, “O Último Capítulo da Arquitectura Moderna”. Lisboa: 
Edições 70, 2009, p. 130.
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o lugar
o contexto
o conhecimento 

Como podemos nós sentados à secretária propor abrir ruas, demolir 
habitações e expropriar algo que custou tanto a edificar ou onde acaba 
o nosso desenho e começa o espaço privado?¹⁶¹

O lugar nunca é livre, traz sempre uma história e geografia.

Então, como podemos nós ter a certeza que o proposto vai ser uma 
mais valia para a cidade quando a história nos demonstra que nada é 
assim tão linear? Como podemos evitar o desastre?

Se até aqui detínhamos lotes que a dada entrega, devido à escala, se 
apresentavam sem contexto, segregados do mundo, agora o todo apa-
renta não ter limites e para nós que estávamos habituados aos marcos 
do encomendador privado tudo se aparenta remoto.

Aqui, tudo era desafiador e; era preciso deixar se ser contaminado 
por outras ideias, coisas inesperadas ou incertas, entre a educação, a 
cultura e o sistema social. Tudo era tão intrínseco como viciado, entre 
a construção popular e o território altamente densificado. Tudo era tão 
habitual como árido.
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161. “(…) Quando os habitantes controlam as decisões mais importantes e são livres de dar o seu contributo 
para a elaboração do projecto e para a construção e direcção das suas habitações, o processo global e o am-
biente daí resultantes estimulam o bem-estar individual e social. Quando as pessoas não têm o controlo nem 
responsabilidades sobre as opções decisórias do processo, o ambiente habitacional torna-se, pelo contrário, 
num obstáculo à realização pessoal e num peso para a economia. (…)”, BENEVOLO, Leonardo, “O Último 
Capítulo da Arquitectura Moderna”. Lisboa: Edições 70, 2009, p. 136.



162. KOOLHAAS, Rem, “Conversas com Hans Ulrich Obrist”. Barcelona: Gustavo Gil, 2009, p. 57.

Devido ao tempo de edificação, a disciplina não tem capacidade fí-
sica para acompanhar a sociedade sempre em trânsito¹⁶² num futuro 
onde o estar agarrado às coisas vai levar a uma mudança de valores, 
na qual os bens imateriais, os serviços e a estética vão ganhar ênfase e 
todo o património acomoda-se facilmente no bolso na esperança de ser 
apropriado.

Será então necessário estar-se atento aos movimentos emergentes, 
às alterações nas políticas mundiais, à economia acelerada e a todas 
as possibilidades que se abrem, sem deixar de olhar as outras que se 
fecham; um pensar transversal na procura de conexões (im)previstas.

Como tal, toda a experiência, conversas ou leituras aparentam algu-
ma insignificância quando se observavam as cidades da América La-
tina, sendo fundamental encontrar um equilíbrio sustentável entre as 
questões que se sobrepõem, as políticas públicas e as iniciativas pri-
vadas, a mão de obra e matéria disponível; ninguém desenha mundo, 
muito menos sozinho¹⁶³.

Deste modo, todos os estudos, teorias ou apriorismos aparentam não 
ter resposta suficientemente rápida para a sociedade contemporânea e 
as diversas problemáticas que se intensificam em inúmeros territórios – 
a condição humana e a responsabilidade social assumem outra escala. 
Adquirimos então a noção que estamos sempre a desenhar no colectivo 
e que o projecto nunca é privado encontrando-se permanentemente em 
conflito/diálogo com o todo¹⁶⁴.

Talvez um processo realista está(rá) ainda por inventar e, se esse pro-
cesso não é claro e/ou não existe, como se consegue então transmitir?

Assim, tal como a urbe contemporânea, o desenho não pode ser li-
near/rígido, apoiar-se numa ou noutra teoria, mas sim um processo que 
viabilize transformações reconhecendo as frequentes mutações ocorri-
das na sociedade.

163. "(...) Naturalmente, as técnicas e as artes não resolvem todos os seus problemas; e à medida que 
resolvem alguns, logo outros se apresentam. Assim, é possivel que saibamos pouco sobre a relação entre 
a cidade e algumas arquitecturas, entre um facto urbano isolado e a nossa capacidade de o entender e de o 
promover, mas isto não significa que não nos seja permitido estuda-lo com os instrumentos que possuímos. 
(...)", ROSSI, Aldo, “A Arquitectura da Cidade”. Lisboa: Edições Cosmos, 2001, p. 166.
164. “(…) A forma da cidade é sempre a forma de um tempo de cidade; e existem muito tempo na forma da 
cidade. (…)”, ROSSI, Aldo, “A Arquitectura da Cidade”. Lisboa: Edições Cosmos, 2001, p. 80.



Retemos que a escola foi uma pequena iniciação, fomentando uma base sólida 
para cada um encontrar a sua (própria) resposta.

Será assim, o tempo longo, no decorrer da nossa prática pessoal, que nos trará 
(pelo menos) um método seguro.

Pois, para saber projectar (racionalmente) através da disposição dos pesos e me-
diante a reunião e conjugação dos corpos é necessário muito desenho edificado e 
exploração das formas através do corpo e da experimentação alheia.



“Considero arquitecto todo aquele que, com 
um método seguro e perfeito, saiba pro-
jectar racionalmente e realizar na prática, 
através da disposição dos pesos e median-
te a reunião e conjugação dos corpos, obras 
que, da melhor maneira, se adaptem às 
mais importantes necessidades do homem”

GRASSI, Georgio, “Leon Battista Alber-
ti e a Arquitectura Romana”. Porto: Edi-
ções Afrontamento, 2015, p. 63.



Figura 47

a obra
a conjugação
o conhecimento

A aprendizagem andou silenciosa sempre a par entre a escola e a 
obra.

O (nosso) real sempre foi delimitado por pequenas obras, onde a fi-
gura do arquitecto estava maioritariamente apenas presente através do 
papel, deixando a sua interpretação aberta a quem realmente edifica, 
uma vez que, nem sempre a sensibilidade do construtor corresponde à 
do arquitecto.

Obra que constituía o nosso meio de subsistência mas também meio 
de aprofundamento/confronto de conhecimento. 

Porta aberta que permitia a intercepção de vários conhecimentos, tan-
to dentro da escola, através das várias disciplinas que se complemen-
tam, como na obra entre diversos ofícios que se cruzam.

São então, estas raízes que nos dão um à vontade/facilidade em com-
preender | manipular | desenhar | executar | fiscalizar qualquer tipo de 
edificação.
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Não há forma, regra ou voz única nesta prática disciplinar, apenas a 
escolha de um caminho, sempre por descobrir, onde a importância do 
ensino/formação é incontestável seja como diferencial no crescimento 
profissional | pessoal | social como na transferência | valorização | de-
senvolvimento de determinado saber. 

Mesmo que, nem sempre seja imparcial ou neutro, cabe a cada um fil-
trar o olhar, fazer a síntese na assimilação/apropriação do saber – a es-
cola como mediadora da cultura fomentando ferramentas para que cada 
um indague o seu caminho, continuando a aprender | ver | ler | explorar.

Mas, ao contrário de outros pares, eu não aprendi apenas na escola, 
porém ao longo de diversas experiências, adquirindo inúmeros sabe-
res e competências, por vezes inconscientemente e de modo maiorita-
riamente informal, resultado de observações pontuais ou da imitação 
onde esta autoformação foi preponderante – uma lógica de apropriação 
pessoal deslocando forte sentido crítico ao aprendizado e uma carência 
atroz de continuar a apreender.

Fruto da necessidade de nos adaptarmos às dificuldades e ultrapas-
sarmos desafios e onde a motivação e atenção constante são factores 
determinantes para uma aprendizagem mais consistente; transforman-
do-nos activos, trabalhadores, empenhados e dedicados, sempre com 
vista a superar as expectativas dos que nos rodeiam.

Nem toda a experiência é necessariamente aprendizagem, mas sim 
um potencial de aprendizagem, sendo necessário assimilar o sentido da 
experiência, reflectir e ter consciência da mesma.

Assim, a academia transporta a necessidade de reflectir/compreender 
além da matéria da edificação, auxiliando na estruturação | compreen-
são | construção de conhecimento próprio e comum, olhar e reflectir¹⁶⁵, 
desenvolvendo a consciência social, o raciocínio, a crítica e a capacida-
de de analisar/decidir – a primeira abertura para com a disciplina e as 
suas problemáticas.

Além Escola(s)

165. BAEZA, Alberto Campo, “Principia Architctonia”. Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2013, p. 50.



Figura 48

intercepções(Pintura em cera/acrílico sobre mdf cru com moldura em inox.)

Intercepções que se deram silenciosamente em vários níveis e di-
versos contextos, este objecto não é/foi mais que uma base de cortes 
utilizada na aplicação do ofício. 

É este pensar para lá do comum e uma certa sensibilidade com tudo 
aquilo que não se vê que a escola nos trouxe; mais do que rectas, pare-
des ou planos, mais do que a Arquitectura, o que realmente importa são 
as pessoas, contrariando o nosso forte pragmatismo.

Cada linha vermelha delimita a passagem do disco sobre um plano, 
o que parece arbitrário foi afinal resultado de um método de trabalho 
in situ.

A pintura veio apenas evidenciar contrastes sobre a base neutra.
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Fomentando uma pesquisa intrínseca tão pessoal como global no (re)
conhecimento da legitimidade da nossa diferença, mas também para 
compreendermos melhor as razões do nosso trabalho e do modo de tra-
balhar, assegurando desse modo a nossa autonomia dentro da arbitrarie-
dade que a disciplina suporta.

A prática foi sempre a obra que trouxe, a escola demonstra(va) ou-
tras possibilidades para a sua aplicação e, com isso, um multiplicar da 
própria técnica – desta forma, a nossa metodologia de trabalho está tão 
regrada pelos valores técnico-científicos da construção como de todas 
as variáveis que o desenho suporta, mas tudo se intercepta sem se con-
seguir segregar o conhecimento para explicar onde/como se adquire.

O experienciado em obra serve de complemento ao aprendizado na 
escola, do mesmo modo que o aprendizado em obra serve de comple-
mento ao experienciado na escola, articulando saber num eterno víncu-
lo com a aprendizagem.

Mas, não terá sido esta ligação às práticas oficinais tão limitador 
como estimulo? Mantendo-nos tão amarrados às simples necessidades 
do ser como atento às formas disciplinares que a escola promove, ques-
tionando assim que arquitectura queremos nós promover.

Pois, nas escolas experienciamos tanto a liberdade como uma certa 
militância; aprendemos maioritariamente no abstracto entre gestos vali-
dados pelos docentes, in situ, trabalhávamos no concreto essencialmen-
te em vínculo com o encomendador entre as premissas e condicionantes 
que nos eram expostas e não em prol de um saber disciplinar.

A escola que talvez se tenha transformado em entendida no ensino da 
arquitectura perdendo assim cada vez mais empatia com a arquitectura 
do mundo, longe dos holofotes ou capas de revista. 

Conexão essencial para uma abertura da disciplina às pessoas do dia-
-a-dia, para então edificarmos espaços que verdadeiramente sejam uma 
mais valia na vida de cada um, afinal não será esta uma das premissas 
fundamentais da disciplina como espaço de abrigo ao homem?



Figura 49

a ideia 
o desenho
a disciplina

É difícil, talvez até mesmo redutor, utilizar uma imagem/desenho/
pensamento que contenha a dimensão total da disciplina.

Para nós, até ver, a Arquitectura é um gesto que nas suas mais varia-
das dimensões – sobre determinado modo de ver o mundo – persegue 
uma ideia social, política, económica, histórica, geográfica ou pessoal 
em resposta ao pertinente problema exposto.

Ideia onde o desenho comparece agora como natural ferramenta da 
disciplina entre tantas outras necessárias e fundamentais para cada um 
encontrar a sua própria resposta. 

Hoje, compreendemos o valor do(s) exercício(s), onde a arquitectura 
era a congregação de um discurso e não apenas conhecimento técnico-
-científico¹⁶⁶.
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166. "(...) Também para Viollet-le-Duc a resposta da arquitectura, enquanto ciência, só pode ser unívo-
ca;perante um problema existe uma só solução. Mas, e aqui ele desenvolve a sua tese, os problemas postos 
à arquitectura mudam continuamente, modificando as conclusões (...)", ROSSI, Aldo, “Arquitectura da 
Cidade”. Lisboa: Edições Cosmos, 2001, p. 159.



É esta dicotomia/inquietação em equilibrar ambos que nos vai mar-
cando o caminho, trazendo outra perspectiva para com os demais pro-
fissionais com que com|partilhamos obra/sala e simplificando a con-
versa com as pessoas do dia-a-dia anulando o fosso cultural entre a 
disciplinada e o ser.

Processo dinâmico de um conhecimento que se constrói, onde somos 
eternos professores e infinitos alunos na difícil lição de aprender, entre 
as ferramentas que a escola nos propõe que se aparentam tão escassas 
como infinitas devido às fronteiras ténues da disciplina e onde as ex-
periências com o próprio corpo, formações, conferências, colóquios e 
os livros¹⁶⁷ se revelam fundamentais para se continuar a compreender/
aprender.

Mas, tudo isto será sempre algo insuficiente para uma prática disci-
plinar em constante transformação e de limites redundantes. É o tempo 
que tudo dita nesta disciplina de síntese – devemos então ser nós os 
principais interessados na construção autónoma do nosso saber.

Afinal, a Arquitectura não é se não uma certa forma de ver o mundo, 
um outro olhar sobre as coisas, sobre o ser –  uma capacidade de síntese 
numa actividade indefinida e multidisciplinar, capaz de tirar partido do 
espaço, do tempo e da cidade, das tecnologias construtivas e de todos 
os aspectos de conhecimento que a fomentam, na tentativa de contribuir 
socialmente sobre o homem – uma cultura constitucional própria.

Será então essencial prestar atenção à trajectória construída que nun-
ca conseguimos esquecer¹⁶⁸ e a todo este ensinamento/conhecimento 
que sempre oscilou entre a assimilação do experienciado pelas próprias 
mãos e a escola que nunca é a única entidade responsável por provir 
conhecimento entre todas as coisas que nos rodeiam¹⁶⁹. 

Caminho entre a circunstância e o construído de aprendizagem in-
constante, lenta e difícil sobre o rápido desgaste das formas¹⁷⁰.

168. MARIA MONTANER, Josep, “Do diagrama às experiências, rumo a uma arquitectura de ação”. 
Barcelona: Gustavo Gil, 2017, p. 77.
169. ZUMTOHR, Peter, “Atmosferas”. Barcelona: Gustavo Gil, 2006, p. 34 - 39.
170. ZEVI, Bruno, “A Linguagem Moderna Da Arquitectura”. Lisboa: Edições 70, 2002, p. 105.

167. "(...) Alguns livros cabem no bolso e não pesam (...)", SIZA, Álvaro, “02 Textos”. Lisboa: Parceria 
A.M. Pereira, 2018, p. 36.



Existe dentro de nós, sem sabermos de onde vem, uma inquietante intenção de 
construir para além da escala e, o nosso modo de desenhar sempre o reflectiu. 

A disciplina apenas como representação/intenção nunca nos interessou, mas sim 
a efectiva materialização de um pensamento e a sua abertura à experimentação 
através do corpo.

Mas, nem a escola nem as experiências no real se revelam (ainda) suficientes para 
determos certeza do nosso gesto.

Será (talvez) a acumulação de experiências entre a Circunstância e o Construído 
que nos vai formar Arquitectos...



“(...) FEDRO
Continhas, então, em ti um arquitecto?

SÓCRATES
Nada nos pode seduzir mais, ou atrair-nos mais; 
nada nos faz levantar mais as orelhas, fixar o 
nosso olhar; nada é escolhido por nós na mul-
tiplicidade das coisas e torna mais desigual a 
nossa alma que não seja, de algum modo, ou 
pré-existente no nosso ser, ou secretamente 
esperado pela nossa natureza. Tudo aquilo em 
que nos tornamos, mesmo passageiramente, 
estava preparado. Havia em mim um arquitec-
to, que as circunstâncias não acabaram de for-
mar.
 
FEDRO
Como é que o conheces?

SÓCRATES
Através de não sei que intenção profunda de 
construir, que inquieta surdamente o meu pen-
samento. (...)”

VALÉRY, Paul, “Eupalino ou o Arqui-
tecto Seguido de a Alma e a Dança e 
Diálogo da Árvore”. Lisboa: Fenda Edi-
ções, 2009, p. 54 - 55.



Figura 50

POSTU LADO

Não sabemos bem precisar quando a relação com o desenho se ini-
ciou; este data de 2002, aos quatorze.

Mas, mais que desenhar, afinal trata-se de um processo natural pelo 
qual todos passamos, este já representava uma ideia, já expressava o 
imaginário procurando idealizar até elementos da sua produção.

A escola – entre alguma indeterminação e liberdade – dinamiza atra-
vés do desenho um saber que é tanto disciplinar como global, contri-
buindo assim para uma transformação individual na compreensão e 
contextualização de um saber – sempre por descobrir.

E, este percurso não deve servir como regra, método ou guião – é 
tão válido como qualquer outro pois é numa assimilação pessoal que 
vamos aprendendo a compreender e a contextualizar todo este saber.

Nesta etapa, já não sabemos de onde o conhecimento provem, mas 
como técnico devemos ser precisos a saber o que fazer, como fazer e 
porque o fazer – a responsabilidade que o título traz.

técnica
habilidade
exercício 
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Não é a(s) história(s) de um caminho, mas o reflexo entre um futu-
ro(s) e a(s) memória(s), entre realidades e o sonho, mais do que um 
ponto de chegada é um ponto de ida, nova partida – parar, aguardar e 
respirar, para então reconhecer prontamente e agir, porém, de modo 
diferente.

 Reflexão (pessoal) de um momento nas suas mais variáveis dimen-
sões entre ideias exprimidas em matéria, palavras à procura de concei-
to e lugares que se concretizam com as próprias mãos, numa constante 
troca de (in)formação entre vários tipos de aprendizagem e diversos 
moldes de conhecimento na capacidade/necessidade de síntese.

Este exercício surge como um manifesto pessoal na criação/pla-
nificação do futuro(s)¹⁷² – prolongamento (necessário) ao tempo de 
aprendizagem, auxiliando na reflexão/compreensão de todo o percurso 
volvido e sempre por completar, de aprender a ver, interpretar e incor-
porar.

Conduzindo-nos a pensar/executar espaço e construir matéria nas 
suas mais diversificadas dimensões, inúmeras vezes com as próprias 
mãos, onde “(…) o tempo, o passado e o futuro são tema central da 
criação artística. (…)”¹⁷³ e a escrita manifesta-se “(…) pela necessida-
de de conhecer as razões e consequências do seu trabalho, da própria 
missão e responsabilidade desse trabalho, porque impelido por uma ir-
reprimível necessidade de segurança e clareza (…)”¹⁷⁴, “(…) o homem 
pensa agora sobre si próprio, sobre o sentido da sua evolução, sobre as 
possibilidades do seu futuro e desta auto-crítica, deste conhecimento 
íntimo da sua condição (…)”¹⁷⁵.

Condição de constante inquietação onde as decisões não podem 
“(…) ser tomadas com leviandade ou em face de uma visão parcial 
dos problemas ou por atitude egoísta de pura e simples satisfação 
pessoal. (…)”¹⁷⁶. 

POSTU LADO

consistência, estabilidade e continuidade¹⁷¹

171."(...) O universo desfaz-se numa nuvem de calor, precipita-se se, saída num vórtice de entropia, mas 
dentro deste processo irreversível podem verificar-se zonas de ordem, porções do existente que tendem 
para uma forma, pontos privilegiados dos quais parece entrever-se uma concepção, uma perspectiva (...)", 
CALVINO, Italo, “Seis propostas para o próximo milénio”. Lisboa: Teorema, 2006, p. 166.
172. HALL, Edward T, “A Dimensão Oculta”. Lisboa: Relógio D' Água, 1986, p. 203.
173. BAEZA, Alberto Campo, “Principia Architctonia”. Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2013, p. 88.
174. GRASSI, Georgio, “Leon Battista Alberti e a Arquitectura Romana”. Porto: Edições Afrontamento, 
2015, p. 15.
175. TÁVORA, Fernando, “Da Organização do Espaço”. Porto: FAUP Publicações, 2008, p. 33.
176. ibidem p. 91.
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Figura 51

Seremos assim todos eternos alunos/educadores na construção da 
resposta e na formulação da pergunta – condição necessária para se 
aprender.

Circunstância inquietante da condição disciplinar que nos conduziu 
sempre a procurar mais saber, a um constante questionar e experimentar  
dentro e fora da academia. 

Todo o problema e toda a pergunta é uma construção e “(...). Ne-
nhuma arquitectura é aquilo que parece (...)”¹⁷⁷.

Afinal não trabalhamos com a forma, mas com todas as outras coi-
sas¹⁷⁸ numa procura constante por melhorar a realidade contribuindo 
“(…) para a construção de novas relações entre as pessoas (…)”¹⁷⁹

o aluno
o educador 
a resposta

179. SOUTO DE MOURA, Eduardo, “O que aprendi com a arquitectura?”, em trânsito #22. Acedido em 
21/01/2018, vimeo.com/18320317; 1:15:00min.

178. TÁVORA, Fernando, “Da Organização do Espaço”. Porto: FAUP Publicações, 2008, p. 91.
177. KOOLHAAS, Rem, “Conversas com Hans Ulrich Obrist”. Barcelona: Gustavo Gil, 2009, p. 57.



Mas também não devemos fazer exactamente aquilo que os enco-
mendadores querem, que nos pedem ou impõem. Eles desconhecem 
que para apresentar um alçado fazemos dez e ainda temos dúvidas, 
que já alterámos as plantas dezenas de vezes e achamos que ainda 
podemos melhorar – numa procura de estar tão livre como integrado 
na disciplina, e no mundo.

 Deste modo, a nossa posição deverá ser sempre “(…) de permanen-
te aluno e de permanente educador (…)”¹⁸⁰. 

Portanto, se considerarmos a escola como um sistema de separação 
e reintegração, processo onde o indivíduo é separado da aprendizagem 
natural ao longo da vida por meio das experiências, ficando sujeito a 
inúmeras regras, ensinamentos e provas, compreendemos talvez que 
nunca estivemos inteiramente numa escola.

Pois, ao longo de todo o percurso académico o estar in situ mante-
ve-se presente, auxiliando na assimilação/confronto/aquisição de sa-
ber(es), uma aquisição mais prática, palpável, ao contrário da erudição 
que é maioritariamente uma experiência algo abstracta, teórica.

Dado que, a escola sempre trouxe uma construção intelectual do 
projecto por meio de uma interpretação colectiva, uma cultura selec-
cionada ou da permanência das formas, em oposto ao estar in situ, 
onde se desenha para e com quem vai estar no lugar, onde as preocu-
pações passam por onde colocar o fogão de sala ou a mobília da avó, 
uma vez que, o espaço do homem não é uma composição natural/abs-
tracta mas sim culturalmente construída.

Desta forma, não será essencialmente a cultura que diversas vezes 
abre um fosso entre o que a academia traz e as premissas do dia-a-dia? 

Gesto(s) que passa(m) pela capacidade de articular, conceber, falar, 
convencer, absorver crítica ou mudar quando é necessário, dado que o 
projecto impõe uma ordem inexistente, estabelecendo novas fronteiras 
ao mundo natural transformando-o em mundo cultural. Necessitamos 
então, de estar atentos às pessoas do dia-a-dia.

180. TÁVORA, Fernando, “Da Organização do Espaço”. Porto: FAUP Publicações, 2008, p. 91.
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Figura 52

Estamos sempre em constante formação/informação.

A escola ampliou os limites da nossa linguagem, abrindo portas 
intelectuais, a capacidade de fazer conexões e de nos conhecermos 
melhor, a nós próprios e ao mundo – saber pensar.

O ofício traz a diferenciação como mais valia, auxilia-nos na cria-
ção de empatia com os problemas dos outros e preparou-nos para 
realizar acções em concreto onde somos maioritariamente professores 
autónomos – saber fazer.

 

matéria(s)



A escola que se transformou algo especialista no ensino em gru-
po entre a repetição de actividades pré-formatadas pouco flexível a 
diferentes métodos ou ritmos de aprendizagem, perdendo-se o elo 
professor/aluno devido ao elevado ritmo de produzir conteúdos quan-
tificáveis; extraviando-se assim a riqueza da transmissão de quem 
aprende in situ com a experiência da vida no dia a dia, visto que há um 
discurso objectivo da arquitectura, mas também há outro que ninguém 
consegue explicar entre o espaço que apenas existe em potência e o 
gesto humano que o perfaz.

Deste modo, compreendemos o beneficio que este percurso por 
entre diversos ofícios e a diversidade de problemáticas expostas nos 
trouxe: auxiliando fortemente na capacidade de resolução de proble-
mas; a compreender em todos os sentidos o que estamos a propor; agi-
lidade e adaptabilidade na imprevisibilidade da construção; a relação 
com as condicionantes de terceiros o a ser mais activos do que passi-
vos, o peso do aprendizado que a escola apresentou entre a história, a 
teórica, a construção detalhada, a engenharia, o desenho ou a matéria, 
uma certa leitura crítica do mundo, a noção de escala, boa comunica-
ção oral e escrita, ou capacidade de aceder à informação, analisá-la e 
aplicá-la.

Assim, acreditamos que este processo díspar ao habitual é um meio 
cauteloso para não nos segregarmos completamente da arquitectura do 
mundo e aprendermos sempre em paralelo com experiências tácteis e 
as pessoas do dia-a-dia, para que a disciplina seja uma mais valia na 
vida de cada um e não apenas imposição de nova ordem ou fronteira.

Afinal, todo o aprendizado que carregamos foi um grande percurso 
de exploração individual entre livros, trabalhos pessoais ou obras de 
terceiros, formações ou conversas de café, onde o ofício não cresceu 
só pela experiência mas também pela(s) bibliografia(s).

No fim não há teorias finais, verdades eternas ou métodos perfeitos, 
apenas os que vão funcionando até ver



Este estender do exercício da dissertação passava exactamente por compreender 
e assimilar todo este percurso à luz daquilo que já não somos.

Exercício que foi crescendo paralelamente com a aplicação do conhecimento 
no real e com isto o nosso entender disciplinar também se transformou – devemos 
então reter que se trata de uma exploração inacabada....



“(...) Estas investigações vão ao encontro do gos-
to do público por formas antigas, como se estas 
falassem aos nossos contemporâneos daquilo 
que são, mostrando-lhes o que já não são. Nin-
guém exprime melhor este ponto de vista do 
que Pierre Nora, no se prefácio ao primeiro vo-
lume de Lieux de mémoire: o que procuramos 
na acumulação religiosa dos testemunhos, dos 
documentos, das imagens, de todos os «signos 
visíveis do que foi», diz-nos ele em suma, é a 
nossa diferença, e «no espectáculo dessa dife-
rença o fulgor súbito de uma identidade inen-
contrável. Já não uma génese, mas a decifração 
do que somos à luz do que já não somos». (...)”

AUGÉ, Marc, “Não-Lugares, Introdu-
ção A Uma Antropologia Da Sobremo-
dernidade”. Lisboa: Letra Livre, 2012, 
p. 27 - 28.



Figuras 53

O desenho tinha-se enraizado no dia-a-dia independentemente do 
contexto, solicitação ou suporte.

Então, quando surgiam questões, era com naturalidade que todo 
o aprendizado da disciplina comparecia para ajudar na procura das 
várias possíveis respostas.

Resposta(s) que já não eram assim tão pragmáticas procurando mé-
trica, equilíbrio, texturas, relações, etc (…)

Agora, até a representação da solução advinha da disciplina.  

contaminações
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Os primeiros exercícios sobrepõem pedidos de auxílio entre a 
necessidade de nova(s) organizações espaciais e a total gestão dos 
recursos financeiros disponíveis – inicialmente continuava a ser as 
práticas oficinais que possibilitavam outras movimentações – afinal 
sempre construímos um conhecimento à margem das escolas.

Inicialmente o edificado já existia balizando a liberdade ao passo 
que facilitava ancorar desenho em projectos com escalas contidas, 
permitindo então assimilar conhecimento demoradamente entre 
os esquissos que iam florescendo com a própria obra, as soluções 
que os técnicos de cada saber sugeriam e o constante questionar de 
quem vai habitar.

E quando iniciamos o(s) processo(s) há ideias que surgem natural-
mente – mas também há uma espontânea procura de referências – “o 
projecto estuda-se”, palavras que nunca fizeram tanto sentido quan-
do desenhamos no real e as nossas sugestões condicionam vida.

Referências que os próprios encomendadores trazem sempre para 
as conversas e, é com naturalidade que os escutamos, pois, como ini-
cialmente os trabalhos não careciam de aprovação prévia por órgãos 
oficiosos o desenho era mais liberto, retirando-lhe então a condição 
de fechar proposta.

Assim, os espaços existentes por vezes sobrepõem-se aos dese-
nhos/maquetas de trabalho, pois nem sempre são inteligíveis; como 
tal, marcamos in situ as paredes ou vãos a executar como se executás-
semos uma maqueta à escala 1/1, testando as diversas estereotomias 
possíveis ou remates de acabamento; o desenho é praticado explica-
do e justificado no lugar.

E, era este estar in situ que ajudava a compreender a verdadeira 
dimensão do proposto ao mesmo tempo que se alterava ou corrigia 
desenho, elencando uma grande liberdade de questionar opções en-
tre o encomendador e todos os técnicos envolvidos com a execução 
– era o questionar que auxiliava a alcançar mais conhecimento.
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Figuras 54

 A metodologia do ofício estava vinculada à disciplina, quando éra-
mos solicitados não procurávamos apenas responder assertivamente, 
mas sim (re)pensar espaços.

E, dentro do ofício incorporávamos tantos os contributos de outros 
sabres construtivos, como estabelecer uma ligação eléctrica total-
mente oculta e a disciplina na questão da métrica, dos afastamentos 
e das altimetrias. 

Procurávamos então criar um espaço dentro de um espaço, onde 
um armário faz a distinção mas não procura segregar por completo, 
deixando assim entrar luz e tentando estabelecer uma diferente rela-
ção de escalas.

contaminações
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Estes trabalhos mais contidos deixaram-nos silenciosamente mais à 
vontade para outras escalas. 

Trabalhos que procuram demonstrar um conhecimento dinâmico – 
e não explicar exaustivamente um gesto projectual – que se constrói 
entre o ofício e a disciplina – em cada experiência, em cada gesto, em 
cada erro – segundo um motivo exclusivo a cada problema designado.

Problema que poderia ter uma solução virtualmente infinita, mas, 
na nossa circunstância, acabamos sempre por responder entre os 
moldes do ofício e a incerta condição disciplinar. Onde se continua a 
batalhar sobre a identidade, como construir algo que pertença ao lu-
gar, como intervir na história ou alterar uma geografia ou, até mesmo, 
como ser uma mais valia para a sociedade…

Este suplemento procura representar o momento intelectual de 
agregação entre o presente, o passado e o gesto na construção de 
um conhecimento individual – fomos sobretudo (sempre) apreenden-
do através do fazer entre a teoria, a prática e um contexto cultural.
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Figuras 55

resposta(s)

Era entre o desenho e estar in situ que explorávamos a conjugação de saberes.

Pois, só tínhamos encontrado parte do gesto. Havia a necessidade de compreender 
realmente como seria a materialização, como se fixa – se com fixação química; se for 
à vista que tipo de sistema usar; que peso terá o sistema sobre a matéria, ou então 
ocultar, deixar apenas a matéria como principal protagonista…. e que métrica usar, 
como levamos a linha do tecto ao pavimento, alinhamos com algo ou assumimos inde-
pendência, etc (…).

Havia um forte questionar de todos os gestos que a escola tinha movimentado.



Pombal | Bairro da Agorreta 
2017 | revitalização de restaurante 
125m²

Desenho | Projecto | Acompanha-
mento | Execução

Devido ao envolvimento na requalificação do espaço para comér-
cio em Coimbra é com sensatez que aceitamos redesenhar um res-
taurante; mais do que novo desenho interior – a vulgarizada remode-
lação – o processo passava por romper com o passado e (re)pensar a 
relação das pessoas com o lugar.

O espaço era exíguo, com pouca luz e contacto com o exterior, o 
que conduziu desde logo à necessidade de abolir a entrada de servi-
ço à restruturação da zona de balcão e de todo o circuito da cozinha.

Para além das questões legais, surgiam desde logo questões téc-
nico-construtivas e o que no primeiro olhar se aparentava problema 
transforma-se em tema – entre o pragmatismo e a arbitrariedade da 
disciplina – onde a matéria do ofício acaba por ser naturalmente o 
material de propensão, pois, como nos era amplamente familiar tor-
nava-se facilmente manipulável – sem esquecer o tacto, o aspecto 
visual entre outras sensações que um material natural transmite na 
procura de criar novo ambiente e relação entre as pessoas.

Assim, todo o desenho da sala frontal nasce da exigência do pro-
prietário do espaço em colocar um reforço estrutural na substituição 
da parede – mesmo que não se tratasse de nenhum elemento portan-
te – condição que se torna tema, onde se opta por criar um pórtico 
em madeira lamelada com alguma expressão: 200 x 100 mm.

Todo o desenho seguinte é o natural desenrolar de uma imposição.

A escolha da secção vem da necessidade de conjugar a viga com 
a vontade de ocultar uma parte do tecto que era sutado – o sistema 
escolhido solicitava no mínimo 70 mm – e dentro da madeira maciça 
de pinho uma das larguras de tábua padrão é 200 mm, assim tudo 
advém da construção.

Uma imposição que se transforma em forma. Uma forma que nas-
ce da conjugação da mestria do ofício com o saber que a academia 
apresentou.

entre a mestria, a instrução e a construção
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Figuras 56

experiências

Todo o desenho não é mais que uma resposta a uma imposição 
construtiva onde maioritariamente tudo carecia da possibilidade de 
se desmontar.

É então a partir da secção construtiva 160 x 80 mm que desenha-
mos espaços, conjugando intersecções, acoplações ou uniões.

A pérgula e os muros confinantes não são mais que uma resposta 
tanto pragmática como crítica às imposições.

Pensamentos que a escola nos trouxe onde a(s) matéria(s) que ele-
gemos são tanto acabamento, como isolamento como transmissão de 
sensações.



Pombal | IC2
2015/2019 | ampliação de loja 326m²

Desenho | Projecto | Acompanha-
mento | Execução

Através de ligações oficinais surge o desafio de ampliar uma loja de 
piscinas – enquadramento legal onde todos os gestos deveriam ser 
amovíveis.

Então, como se tratava de contentores pré-fabricados a forma já 
estava algo (de)limitada, sendo por isso oportuno procurar criar dife-
rentes experiências por meio de percursos e da matéria. 

E, como já havia um volume in situ e toda a planta parcelar era 
demasiado irregular decidimos virar o desenho para o interior, afas-
tando o máximo da IC2 na vontade de criar um espaço autónomo e 
resguardado, fechado e secreto, mas ao mesmo tempo convidativo e 
sedutor –  em boa verdade a envolvente nunca esteve muito presente 
fosse nos desenhos ou na maqueta – encerrar, contornar e isolar.

Havia então a intenção de criar um lugar dentro de um lugar; demo-
ramos a ganhar confiança para desenhar mundo, abrigado e acolhe-
dor com formas simples e compreensíveis para o observador; a pér-
gula que sombreia mas também delimita –  com pontos de tangência 
entre o exterior/interior de modo a gerir a ligação com a via, com o 
chegar ao lugar, sem esquecer onde se está e para o que é: uma loja.

O desenho foi sugerindo uma conjugação geométrica simples e de 
acoplação fácil, criando espaços tão delimitados como abertos, tão 
regrados como soltos, tão organizados como informais; surge então a 
curva como influência da academia além fronteiras.

Materialização que procurava conjugar o máximo de materiais na-
turais e onde mais uma vez elegemos a madeira como matéria base, é 
então a partir da secção de 160 x 80 mm que todo o desenho se de-
senrola – decisão que advém da secção construtiva dos contentores.

É a partir da construção, da sua manipulação e das imposições ini-
ciais que mais uma vez tudo se desenrola. 

entre o desenho e a imposição
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Figuras 57

futuro(s)

Não deixamos de sentir que a escola no proveu de diversas ferramentas para en-
contrarmos a nossa própria resposta.

Cada desafio nova descoberta, renovado saber. Tanto ancoramos as primeiras 
ideias estudando o carácter urbano, os acessos, as altimetrias alinhamentos ou o es-
paço público, como através da matéria, das sensações que transmite ou determinada 
imposição construtiva.

Cabe então a cada um de nós encontrar a sua própria resposta.



Não há forma de atestar a assimilação do conhecimento se não 
quando confrontados com problema semelhante, assimilação que 
passou por várias experiências em diversas escalas e um discurso tão 
artesanal quanto técnico; estamos agora de certo modo mais à vonta-
de para desenhar mundo.

O estender deste trabalho prendeu-se com uma necessidade de 
alongar o percurso académico, auxiliando então na verdadeira com-
preensão do nosso gesto na determinação de compreender a disci-
plina para poder intervir.

É assim de bom grado que aceitamos os primeiros desenhos em 
lugares livres de qualquer edificação; já não partimos para o desenho 
de forma ingénua e tudo requer apreciação.

Pois se nos pequenos reparos já havia matéria, linhas de orientação, 
neste momento tudo carece de estudo prévio, seja a orientação solar, 
a cota de implantação, o programa do encomendador e o montante 
para a sua realização, onde a consulta da legislação é uma constante 
e o bom senso determinante.

Agora a relação com a obra acontece por diferentes caminhos, 
tudo tem que ser desenhado até ao limite, todas as ferramentas que 
a escola nos proveu servem de controlo e verificação da proposta 
entre as tensões das linhas no papel e a importância no real, afinal já 
não é possível estar sempre in situ a acompanhar todos os passos, é a 
folha que detém a capacidade de transmitir a ideia.

Ideia(s) que se baseiam tanto no experienciado anterior como na 
cultura que a escola semeou entre um processo criativo sempre em 
fuga que cresce sem se saber (bem) de onde vem e as imposições do 
real.

desenhar mundo
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Termos

Aproximar: 
Arquitectura: 
A burocracia: 

A conjugação: 
A construção: 
A disciplina: 

A estrutura: 
A ideia:

A lógica: 
A obra: 

A matéria:

A resposta:
A síntese:

A subjectividade:

As bases: 
A forma: 

As formas: 
As opções: 

As pessoas:

A procura:
As sobreposições:

Caos:
Conectividade: 

Conceito: 

Comunicar: 
Conflito: 

Conhecimento: 
Corpo: 

Cru: 
Desenhar:  

encurtar a distância para com
nome feminino à procura de significado 
influência abusiva desnecessários
estabelecer ligação para o mesmo fim
actividade organizada de erigir algo de concreto
conjunto de regras, ordens e formas que regem e/ou estabelecem 
o comportamento de pessoas e/ou colectividades
organização na qual as partes são dependentes do todo
faculdade, acto ou efeito de pensar com vista a solucionar deter-
minada questão
determinado gesto validado pela experiência 
edifício (ou parte de) localizado num tempo/espaço
conjunto de partículas precisas de dimensão física analisável 
que formam massa
argumento concreto com vista a resolver determinada questão
conjunto de métodos combinados que consiste em ir do comple-
xo ao simples 
determinado domínio relativo a sentimentos, impressões e opi-
niões pessoais, individuais e/ou particulares
conjunto de apoios, suportes ou sustentação 
limite contraído de um objecto e/ou corpo
limites assumidos e/ou delimitados de um objecto e/ou corpo 
determinada tomada de posição e/ou escolha
indivíduos indeterminados e individuais fisicamente e espiri-
tualmente
indagar sobre estabilizado tema múltiplas vezes 
determinado acto ou efeito de sobrepor e/ou sobrepor-se
perturbação causada pela excessiva diversidade de elementos
capacidade de ligar diferentes elementos para formar um todo
estratégia desenhada e/ou escrita que contenha os princípios ele-
mentares de um gesto
transmitir por meio de
hostilidade entre elementos contrários e/ou incompatíveis
domínio teórico e/ou prático de estabelecida área
identidade emotiva, perceptível e móvel
que se apresenta no estado natural/bruto 
acto físico do desenho 



Desenho: 

Desenvolver:
Diálogo:

Dúvidas:

Eficiência:

Engenho:
Ensinos:

Escola:

Espaço:

Exercício:

Experiência:
Experiências:

Explorar:
Ferramentas:

Flexibilidade:

Habilidade: 
Héstia:

Gesto(s):
Gratuito:

Imaginar:
Imaginação: 

Inspirar:
Intenção:

Intersecções: 
Intuição:

estratégia de pensar representada por meio de linhas e/ou man-
chas a lápis, tinta ou afins
conjunto de operações com vista a ampliar e/ou melhorar algo
troca de ideias e/ou opiniões com o propósito de alcançar um 
entendimento
estado de espírito de quem se interroga sobre se um facto é real 
ou não
capacidade de realizar algo com o mínimo de esforço/tempo/
recursos
capacidade manual de criar/inventar
transmissão organizada de conhecimentos e/ou competências 
com vista a estabelecer um entendimento comum
instituição formal concebida para transmitir conhecimento sob a 
direcção de uma administração progredindo-se através de uma 
série de níveis sucessivos
dimensão física (de difícil (de)limitação) apenas perceptível 
com elementos contidos nele. 
acto de exercer e/ou treinar capacidades físicas e/ou intelectuais 
através de práticas 
acto ou gesto de pôr à prova, testar 
conhecimento obtido pela prática de um gesto ou pela vivência 
de um espaço 
aprofundar o conhecimento sobre
recurso/utensílio empregue numa arte/ofício
capacidade de se adaptar a diferentes situações e/ou a interesses 
de alguém
engenho/aptidão/capacidade/paciência na realização de algo 
representação grega do espaço habitacional/lar
ideia e/ou princípio exprimido através da matéria
que não tem fundamento
criar/descobrir matéria da imaginação
inventar/representar/combinar/reorganizar ideias ou formas não 
construídas 
ser motivo de ideia/pensamento/gesto
conjunto de gestos como vista a resolver algo
ponto(s) de confluência 
percepção de algo que tem por objecto factos da experiência
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Lugar:
Luz:

Manifestar:
Matéria:

Método:
Metodologia:

Necessidade: 
Objectivos:

Ofício:
O aluno:

O ambiente:

O educador:

O conhecimento:

O contexto:

O desenho:
O exercício:

O homem:
O lugar:

O processo:
O real:

O tempo:

O método:
Os fundamentos: 

Pensar:

Penumbra:
Questões: 

espaço + matéria 
ausência de escuridão 
exprimir/expor/revelar algo determino  
conjunto de partículas de dimensão física analisável que formam 
massa
estratégia ordenada de executar algo 
conjunto de regras ou princípios empregados no desenvolvimen-
to de algo
imposição material, moral ou inevitável 
conjunto de factores com vista a determinado fim e/ou preposto 
arte manual e/ou com auxílio mecânico
aquele que recebe e/ou recebeu instrução de um mestre; discí-
pulo/aprendiz
determinado meio e/ou atmosfera tangível que rodeia o corpo e/
ou o lugar
aquele que, por meio de um método organizado, é responsável 
por transmitir conhecimentos e/ou competências 
determinado domínio teórico e/ou prático de estabelecida área 
aplicado
conjunto e/ou conjuntura de circunstâncias que rodeiam um 
acontecimento e/ou situação
clara representação de ideia definida
estabelecido acto de exercer capacidades intelectuais através de 
práticas físicas
espécie humana; humanidade
espaço conhecido + matéria concreta  
determinado conjunto de peças escritas e/ou desenhadas
que considera as próprias coisas e não os termos que as expri-
mem
agregador de memórias concreto e impositivo entre a luz e a 
escuridão
invocar definida estratégia (ordenada) de executar algo
base legitima ou justificava 
reflectir/conceber/considerar de acordo com dados e/ou ques-
tões expostas
transição entre a escuridão e a sua ausência
condicionantes que necessitam de ser examinadas e/ou estuda-
das 



Real:

Recto:
Referências:

Reflexo(s):
Representar: 
Resposta(s):

Saber: 
Sombra:

Suporte base:
Técnica:

Tempo:
Ver:

Visionar:

que considera as próprias coisas e não os termos que as expri-
mem
que não é curvo
o que serve de modelo a escoltar
produção em consequência de conhecimentos adquiridos
expor/revelar/descobrir por intermédio de 
argumento com vista a resolver questões
conjunto de conhecimentos que se possui 
escuridão e/ou ausência de luz
forte alicerce de apoio a alguma coisa e/ou pensamento
conjunto de processos baseados em conhecimentos científicos e/
ou empíricos validados pela experiência para obter certo resul-
tado
agregador de memórias impositivo entre a luz e a escuridão
compreender/conhecer/assimilar por meio da observação aten-
ta 
formar/antever uma imagem mental 
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Não será fácil/justo limitar as nossas referências apenas a signos identi-
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tantas outras possíveis referências.... todos elas de enorme importância para 
a construção/assimilação de conhecimento(s)
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