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Nota prévia . 

 
 A presente dissertação está redigida ao abrigo do Acordo Ortográfico 

da Língua Portuguesa de 1990.  
 

 As citações em destaque ao longo do corpo de texto, e que são de origem 

estrangeira, foram livremente traduzidas pelo autor de modo a manter a con-

tinuidade da leitura, encontrando-se em nota de rodapé, as citações na língua 

original. 
 

 Por forma a estabelecer um código formal no corpo de texto, será utili-

zado: itálico para palavras de origem estrangeira, sentidos metafísicos e jogos 

dialéticos; “aspas duplas” para citações inseridas no corpo de texto e referên-

cias autorais; ‘aspas simples’ para sentidos figurados; sublinhado para realçar 

ideias e conceitos; bold para realçar termos e temas.
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The exercise of Architecture translates into the transdisciplinarity of a 

‘networking’. The domain of this discipline involves the constant linking of 

knowledge and thoughts, and the fragmentation of its practice in specialties. 

Considering also commitment, between will and discipline, the contemporary 

architectural setting adds ambiguity to the problematic of authorial sense. 

 Recognizing the subjectivity in the context of the exercise of architec-

ture, this reflection has it’s starting point as a (re)visit to the “Mapas e Diálogos 

na Arquitetura Contemporânea (MDArC)” open classes Cycle, organized by 

Luís Viegas (PhD) and Rui Américo Cardoso (PhD), in 2017, at the Faculty of 

Architecture of the University of Porto. 

 From identification to projection, it’s proposed to understand the role 

of the subject, whether as an author, or as a lector, from three works and three 

classes ‘in potency’. Thereby, in a primarily theoretical approach, and from the 

strategic plot between three thought authors, Roland Barthes, Michel Foucault 

and Giorgio Agamben, it’s intended to reflect on the authorial paradigm: au-

thor-creation-lector, to then be transposed to architectural scenery. As such, 

are summoned three architectural authors, Siza, Manuel Botelho e Souto de 

Moura, that were present in the MDArC Cycle, with the objective to recreate 

a thought network through ‘authorial constellations’, consequents of the di-

versity between discourse and gesture. 

 From knowledge to acknowledgement, the present dissertation search 

to reflect about the authorial sense in Architecture, through its own process 

that begins with intersection, manipulation, reorganization and recomposi-

tion of three authorial registers, Dos ‘Mapas e Diálogos na Arquitetura Con-

temporânea’. 
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    Resumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 O exercício da Arquitetura traduz-se na transdisciplinaridade de um 

‘fazer em rede’. O domínio desta disciplina passa pela constante hiperligação 

dos conhecimentos e pensamentos, e pela fragmentação da sua prática em es-

pecialidades. Considerando ainda o compromisso entre vontade e disciplina, 

o cenário arquitetónico contemporâneo adiciona ambiguidade à problemática 

do sentido autoral. 

 Reconhecendo a subjetividade no contexto do exercício da arquitetura, 

a presente reflexão tem como ponto de partida a (re)visita ao Ciclo de aulas 

abertas “Mapas e Diálogos da Arquitetura Contemporânea (MDArC)”, orga-

nizado pelo Prof. Doutor Luís Viegas e pelo Prof. Doutor Rui Américo Car-

doso, em 2017, na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. 

 Da identificação à projeção, propõe-se compreender o papel do sujeito, 

quer na condição de autor, quer de leitor, a partir de três obras e de três aulas 

‘em potência’. Assim, numa abordagem primeiramente teórica, e a partir do 

enredo estratégico entre três autores de pensamento, Roland Barthes, Michel 

Foucault e Giorgio Agamben, pretende-se refletir sobre o paradigma autoral: 

autor-obra-leitor, para em seguida, ser transposto para o cenário arquitetó-

nico. Como tal, convocam-se três autores de arquitetura, Siza, Manuel Botelho 

e Souto de Moura, que estiveram presentes no Ciclo MDArC, com o objetivo 

de recriar uma rede de pensamento através das ‘constelações autorais’, conse-

quentes da diversidade própria entre discurso e gesto. 

 Do conhecimento ao reconhecimento, a presente dissertação procura 

refletir sobre o sentido autoral em Arquitetura, através de um processo pró-

prio que se principia pela intersecção, manipulação, reorganização e recom-

posição de três registos autorais, Dos ‘Mapas e Diálogos na Arquitetura Con-

temporânea’. 
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fig.1 Cartazes do Ciclo 
“Mapas e Diálogos na 
Arquitetura Contem-
porânea (MDArC)”, 
FAUP, 2017. 

  
 

 

Normalmente, não se deve ter em consideração as declarações ver-

bais dos artistas e arquitetos, já que frequentemente representam 

uma racionalização superficial consciente, ou uma defesa, que bem 

pode estar em aguda contradição com as intenções inconscientes 

mais profundas que oferecem à obra a sua verdadeira força vital.1 

 Se, pela perspetiva de Juhani Pallasmaa, pode considerar-se que 

são as “intenções inconscientes mais profundas” do sujeito-autor que 

traduzem o verdadeiro sentido da obra, então, pode-se considerar que 

é através do caos da criação que emerge o verdadeiro sentido da obra. 

A obra, como reflexo das intenções próprias, surge pautada por uma 

‘vontade de vir a ser’. A materialização dessa vontade “está implícita, de 

uma maneira direta ou indireta, na intersecção com outras materializa-

ções, imaginárias ou concretas.”2 Deste modo, considera-se que o gesto, 

enquanto manifesto criativo, emerge de uma complexa atmosfera entre 

o abstrato e o concreto, indissociável do sujeito.  

 A presente dissertação enuncia um olhar sob o sentido autoral e 

as intersecções entre a experiência intelectual e material própria de cada 

sujeito. Incidindo sobre este panorama, emerge o particular interesse na 

relação comunicativa entre o ‘mundo interior’, o sujeito-autor, e o 

‘mundo exterior’, o sujeito-leitor.  

 Nesta abordagem, entre vontades e inquietações, serão “enreda-

dos” três autores de pensamento e três autores de arquitetura. Este en-

redo surge através do cenário proporcionado pelo Ciclo de aulas abertas    

“Mapas e Diálogos na Arquitetura Contemporânea  (MDArC)”3, e ini-

 
1 Juhani Pallasmaa, Los Ojos de la Piel. La Arquitectura y los Sentidos, (trad. Moisés Puente e 
Carles Muro), Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2017, p. 32-34. [tradução livre]  Normalmente 
las declaraciones verbales de los artistas y arquitectos no deberían tomarse a pies juntillas, ya que 
a menudo simplemente representan una racionalización superficial consciente, o una defensa, 
que bien puede estar en aguda contradición con las intenciones inconscientes más profundas que 
dan a la obra su verdadera fuerza vital.; 
2 Composição dAC_IPTexto_(DIS)SONÂNCIAS: Princípio e Gesto. Ensaio elaborado no âm-
bito da Unidade Curricular Teoria 3 “Da Arquitetura Contemporânea (dAC)”, FAUP, 2017. 
3 O Ciclo decorreu de 1 de fevereiro a 3 de maio de 2017, na FAUP, e foi organizado pelo Prof. 
Doutor Luís Viegas e Prof. Doutor Rui Américo Cardoso. Surge da Linha de Investigação “Diá-
logos entre a Prática e a Didática em Arquitetura: Produção, Ensino e Investigação (DiPDArq)”, 
integrada no Grupo de Investigação “Morfologias e Dinâmicas do Território (MDT)” do Centro 
de Estudos de Arquitetura e Urbanismo (CEAU), em parceria com a regência da Unidade Cur-
ricular Teoria 3 (dAC) do Curso de Mestrado Integrado de Arquitetura. 

I   Introdução 
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fig.2 Giorgio Agamben. 
fig.3 Roland Barthes. 
fig.4 Michel Foucault. 
fig.5 Manuel Botelho. 
fig.6 Eduardo Souto de 
Moura. 
fig.7 Álvaro Siza. 

cia-se através de três aulas ‘em potência’. Neste Ciclo estiveram presen-

tes vários autores, de diferentes gerações. Estes autores são: arquiteto 

Carlo Gandolfi4; arquiteto Tiago Lopes Dias5; arquitetos Diogo Rocha, 

Lourenço Rodrigues e Duarte Fontes, atelier MASS Lab6; arquiteto Ál-

varo Siza7; arquitetos Pedro Mosca e Pedro Gonçalves8; arquiteto Ma-

nuel Botelho9; e o arquiteto Eduardo Souto de Moura10.  

 Como estímulo a este cenário, para além da relação comunicativa 

entre autor e leitor, emerge o interesse sobre o processo de conceção da 

obra (literária, filosófica, arquitetónica ou artística). O processo do fazer 

criativo, inevitavelmente, incide sobre uma noção de princípio e gesto, 

que resulta de um equilíbrio próprio entre intuição e conhecimento. 

Deste modo, e se confrontado com o sentido autoral, compreender o 

critério implícito em cada registo revela-se um exercício pertinente. O 

Ciclo reforça, ainda, “a ideia de que a Arquitetura se conforma através 

da experiência pessoal e, simultaneamente, da experiência coletiva. 

Como se de um ‘livro aberto’ de aprendizagem se tratasse, ou de uma 

aprendizagem em rede, na qual, os princípios e os gestos se conformam 

numa diversificada plataforma de espaços e momentos que se cru-

zam.”11 A transdisciplinaridade em Arquitetura conforma-se numa 

questão pertinente, porque da relação entre o saber individual e o cole-

tivo, e entre o fazer manual e o tecnológico, poderá questionar-se a po-

sição do autoral.  

 Para clarificar o perímetro que se pretende abordar na potência 

infinda da questão do autoral, a dissertação organiza-se em duas partes, 

sendo que cada uma se subdivide em três momentos. Esta organização, 

 
4 Carlo Gandolfi, aula n.1, “Matter of space. Questioni di progetto nell’opera di Paulo Mendes 
da Rocha” in MDArC, FAUP, Porto, 1 de fevereiro de 2017; 
5 Tiago Dias, aula n.2, “A angústia da influência: genealogia(s) da arquitetura contemporânea”, 
op. cit., 8 de fevereiro de 2017; 
6 MASS Lab Porto, aula n.3, “Printscreen - A Imagem como Processo”, op. cit., 15 de fevereiro 
de 2017; 
7 Álvaro Siza, aula n.4, “A relação entre o esquisso, o trabalho digital e a maqueta a partir do 
início de um projeto”, op. cit., 22 de fevereiro de 2017; 
8 Gabinete Pedro Mosca & Pedro Gonçalves, Arquitetos, aula n.5, “A Maçã de Adão: A Dentada 
Como Começo da História e as Narrativas em Projetos”, op. cit., 5 de abril de 2017; 
9 Manuel Botelho, aula n.6, “Sobre o Ser da Arquitetura”, op. cit., 19 de abril de 2017; 
10 Eduardo Souto de Moura, aula n.7, “Escalas”. Alteração para “Projetos de recuperação e res-
tauro”, op. cit., 3 de maio de 2017; 
11 Rute Queirós, Intimidade do Gesto com o Lugar: equilíbrio entre intuição e conhecimento. 
Porto: FAUP, 2017, p. 2. Ensaio elaborado no âmbito da Unidade Curricular Teoria 3 (dAC). 
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Fotografias das capas dos    
livros dos autores de pensa-
mento: 
fig.8 Roland Barthes. 
fig.9 Michel Foucault. 
fig.10 Giorgio Agamben. 

estrategicamente, antes de circunscrever o autoral em Arquitetura, pro-

cura posicionar o autoral na relação com outros processos que, igual-

mente, se confrontam com o paradigma autoral: autor-obra-leitor.  

 A primeira parte, do autoral, parte de uma reflexão sobre o “ser-

-no-mundo”12. Ou seja, o autor, como primeiro elemento de estudo, 

surge circunscrito numa problemática que se dilata pelo caos da mente 

e que se estende pelos planos da Filosofia, da Ciência e da Arte. Segundo 

Deleuze e Guattari, a Filosofia, a Ciência e a Arte são igualmente cria-

doras, porque procuram disseminar o ‘golpe’ na estabilidade para que o 

sujeito “mergulhe no caos”13. É no caos da criação que ressaltam as va-

riações, as (in)consistências e a variabilidade das relações que se criam 

e renovam constante e incessantemente. “O cérebro é o próprio espírito. 

É ao mesmo tempo que o cérebro se torna sujeito.”14 

 Para a reflexão deste tema, é necessário clarificar as diferentes ver-

tentes que caracterizam a problemática do sentido autoral e do mani-

festo criativo, como gesto e enquanto obra. A década de 60, da perspe-

tiva autoral, assinala um momento importante, que tem que ver com a 

mudança sobre a perspetiva do sentido da obra e da dupla condição do 

sujeito, quer de autor, quer de leitor.  Neste sentido, esta época estabe-

lece a intemporalidade e a inconstância do sentido autoral, bem como a 

volubilidade do sujeito no mundo.  

Perante este cenário, surge o que se julga ser uma triangulação 

pertinente entre três autores de pensamento: Roland Barthes, com A 

morte do Autor15 de 1968, Michel Foucault com O que é um autor? de 

1969, e Giorgio Agamben com O Autor como Gesto16 de 2005. Portanto, 

o segundo momento traduz-se na triangulação das elaborações teóricas 

dos três filósofos. Este exercício centra-se na possibilidade de constituir 

um panorama pertinente para o entendimento da relação entre os dife-

rentes planos que conformam o manifesto criativo. Mais do que uma 

consciencialização perante uma época reivindicativa, estas elaborações 

 
12 Juhani Pallasmaa, op. cit., p. 57; 
13 Gilles Deleuze e Félix Guattari, “Do caos ao cérebro” in O que é a Filosofia?, (trad. Margarida 
Barahona e António Guerreiro), (1ª ed.), Lisboa: Editorial Presença, 1992, p. 176; 
14 Idem, p. 185; 
15 Roland Barthes, “A morte do autor” in O Rumor da Língua, (trad. António Gonçalves), Lis-
boa: Edições 70, Lda, 1987, p. 49; 
16 Giorgio Agamben, “O autor como gesto” in Profanações, (trad. Luísa Feijó). Lisboa: Cotovia, 
2006, p. 83. 
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permitem enquadrar e estabelecer a intemporalidade do paradigma au-

toral.  

 Barthes estabelece uma dicotomia sedutora entre o autor e o lei-

tor, mas simultaneamente revela uma hiperligação entre ambos. Antes 

de qualquer apreciação sobre o autor, aborda a relevância do leitor. 

Quanto à obra literária, afirma que a “composição canaliza”17 e, contra-

riamente, a leitura “dispersa, dissemina, ou pelo menos, perante uma 

história.”18 Barthes procurou, quase de modo obsessivo, desmitificar os 

possíveis tipos de leitura da sua escrita, ou ainda, fazer um apelo à exis-

tência do leitor, criticando o excessivo apego pelo autor. Deste modo, a 

“morte do autor” carateriza-se pela libertação da escrita, perante a ori-

gem, e pela liberdade de leitura, por parte do leitor. 

 Foucault debate-se sobre a problemática do sujeito e da relação 

autoral com a obra. Se a “noção de obra” indeterminadamente procura 

ser o resultado da compilação de milhões de vestígios do autor, e se a 

“noção de escrita” problematiza o ‘desaparecimento do autor’, no sen-

tido em que bloqueia a sua morte, é a “função autor” que conforma, 

através de um processo complexo, o sujeito que se designa de autor. Esta 

função tem como desígnio questionar a aproximação ou o afastamento 

do autor perante a obra. Mas, excedendo qualquer tipo de vontade con-

clusiva, é essencialmente sobre a problemática do sujeito na sua relação 

com a escrita, e consequentemente autoral, que Foucault se debate. Esta 

inquietação, mais do uma questão estética19, surge como uma forma de 

experiência contemporânea.   

 Agamben pretende desmitificar a “função autor”, não no sentido 

de procurar revelar uma transparência significativa – porque dela, esta 

função não usufrui –, mas no sentido de revelar que a subjetividade (de 

qualquer tipo de obra) padece indiscutivelmente de uma relação com a 

origem, o alguém, sujeito. O autor não é “a voz da obra”, no entanto, é 

o motivo pelo qual ela surgiu; é o dispositivo impulsionador. Verifica- 

-se a influência que a elaboração teórica de Foucault20 tem no discurso 

 
17 Roland Barthes, “Escrever a Leitura” in O Rumor da Língua, op. cit., p. 28; 
18 Idem, p. 27; 
19 Do grego aisthésis, como perceção, ou sensação, sobre a essência através da observação; 
20 Michel Foucault, O que é um autor?, (trad. António Fernando Cascais e Eduardo Cordeiro), 
(9ª ed.), Lisboa: Nova Veja, Lda., 2015. 
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de Agamben. No entanto, Agamben defende que “a morte do autor” 

não passa de uma estratégia para que o valor da obra reúna não só o 

sentido didático, mas principalmente a capacidade de fazer despoletar 

outros significados ulteriores à sua origem. Portanto, “o mesmo gesto, 

que rejeita qualquer importância da identidade do autor, afirma, con-

tudo, a sua irredutível necessidade.”21  

 O último momento desta parte, de certa forma, funciona como 

transição do tema do autoral para o contexto da Arquitetura, introdu-

zindo os autores que estimulam e compõem o conteúdo da segunda 

parte. Deste modo, o reconhecimento da obra como comunicação de 

um pensamento, de uma linguagem ou de uma vontade, permite esta-

bilizar o manifesto criativo como resultado do diálogo entre discurso, 

registo e gesto, próprio de cada sujeito.  

 A segunda parte, do autoral em Arquitetura, concentra-se no 

conteúdo das aulas de três autores de arquitetura, convidados para o 

Ciclo MDArC. Estes autores são: Siza com A relação entre o esquisso, o 

trabalho digital e a maqueta a partir do início de um projeto, Manuel 

Botelho com Sobre o Ser da Arquitetura, e Souto de Moura com Esca-

las. Contudo, o tema Escalas acabou por ser alterado para Projetos de 

recuperação e restauro. Como ponto de partida, é necessário ‘revisitar’ 

as aulas, cuja transcrição de áudio para escrita, apesar de não constar 

integralmente na dissertação, conforma uma ferramenta indispensável 

para o desenvolvimento do trabalho. Com base na leitura destas aulas 

identificam-se diferentes estímulos, metodologias e práticas projetuais 

da Arquitetura Contemporânea. Os temas lançados por estes autores 

são de uma notável amplitude e inserem-se em diferentes disciplinas e 

saberes.  

 Portanto, como exercício transversal aos três autores, o primeiro 

momento reflete-se numa abordagem interpretativa das aulas. Através 

dos diferentes elementos e relações implícitas, desenvolve-se um pano-

rama de mapas de aula, que dialogam entre os diferentes planos de re-

gisto. Esta leitura incide sobre as anotações, observações e inquietações, 

entendidas como planos próprios dos três autores de arquitetura. Estes 

planos atravessam o teórico, percorrem o didático e comunicam-se no 

 
21 Giorgio Agamben, “O autor como gesto” in Profanações, op. cit., p. 84. 
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fig.11 Triangulação entre os 
três elementos que confor-
mam o paradigma autoral e 
os seis autores em estudo. 
Gráfico do autor. 

experimental. Como interpretação possível de uma visita e revisita, 

pode-se entender a aula de Siza, da circunstância à geometria, a aula de 

Manuel Botelho, do projetar por dimensões, e a aula de Souto de Moura, 

da (re)construção.  

 Siza projeta o pensamento sob um método convergente com a 

chamada dos sentidos. Num primeiro contacto com o lugar, através dos 

próprios esquissos, já se observam as inquietações e a procura de uma 

ideia de proposta. Siza afirma que a “aproximação ingénua é uma das 

formas de aproximação eficazes, juntamente com outras”22, e que os es-

quissos surgem como registo do que realmente interessa para o projeto. 

Através dos esquissos de Siza, é possível observar o diálogo entre a pa-

lavra, a linha e a matéria. Mas, no seu caso, “quem conduz o esquema 

do pensamento é o desenho.”23 

 Manuel Botelho comunica através de um extenso cenário de refe-

rências autorais que provocam um estímulo no processo projetual e que 

se refletem no sentido da obra. Afirma, que “não existe arte sem autor, 

não existe autor sem arte; os dois se justificam e fica sempre qualquer 

coisa de não totalmente traduzível.”24 Refere, ainda, que cada autor 

exerce o seu “olhar oblíquo”, ou seja, um modo diferente de olhar para 

as coisas, como se “fossem outras coisas que não meras coisas.”25 É nessa 

atmosfera que a essência da obra emerge. 

 Souto de Moura incidindo sobre uma prática projetual interpre-

tativa, revela a preocupação de justificar as escolhas projetuais através 

das referências que estabelece com o lugar a construir. A memória é um 

elemento-chave nesta prática projetual, porque de um modo (in)cons-

ciente é evidenciada a vontade de reinterpretar a tradição, estabele-

cendo o diálogo do novo com o antigo. Deste modo, pode-se afirmar 

que o sentido analítico e criativo em Souto de Moura se caracteriza pela 

constante ‘intersecção de gestos’. 

 Portanto, mais do que sistematizar os vários ‘mundos pensantes’, 

são desenvolvidos diálogos ‘de e entre’ três autores. Cada ‘mundo pen- 

 

 
22 Álvaro Siza, aula n.4, op. cit., p. 9 [transcrição de áudio para escrita]; 
23 Idem, p. 4; 
24 

Manuel Botelho, aula n.6, op. cit., p. 2 [transcrição de áudio para escrita]; 
25 

Idem.  
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Apresentações digitais no  
Ciclo MDArC, 2017. 
fig.12 Esquisso de Siza, aula 
n.4, slide 3. 
fig.13 Esquisso, de Souto de 
Moura, aula n.7, slide 2. 
fig.14 Par de sapatos, de Van 
Gogh. Manuel Botelho, aula 
n.6,  slide 2. 

sante’ é conformado por uma atmosfera de ideias e imagens experien-

ciais e imaginárias. Essa atmosfera vai-se modelando entre diversas 

questões culturais, históricas, teóricas, práticas e emocionais. Deste 

modo, o manifesto criativo vive numa dimensão interior ao sujeito, mas 

que se pode revelar numa dimensão exterior ao mesmo. Assim, emerge 

outra problemática pertinente, a clarividência do observador interior (o 

autor) durante o processo do fazer criativo, e o prolongamento comu-

nicativo do gesto como resultado que se oferece ao observador exterior 

(o leitor). 

 O segundo momento, surge no seguimento da leitura dos registos 

autorais e resulta num exercício mais rigoroso e comprometido com os 

diferentes métodos de discurso. Trata-se de um mapa de palavras, que 

relaciona e intersecta os três autores de arquitetura através da escolha 

da palavra. Este exercício centra-se, com especial atenção, nas escolhas 

dos autores para expressarem as suas ideias, opiniões e decisões de pro-

jeto, porque é de realçar a capacidade que a palavra tem de reforçar a 

intenção da criação.  

 O último momento da segunda parte, resulta num exercício que 

‘codifica’ os mapas de aulas, enquanto registos autorais. Os registos têm  

como função comunicar, no entanto, comunicam de diversos modos. 

Este exercício consiste em comunicar não através da palavra, mas atra-

vés da ‘constelação autoral’ estabelecida pelos diferentes planos de re-

gistos. Das constelações desenvolvidas, surgem diferentes códigos de re-

presentação do interpretado, que acabam por caracterizar um sistema 

de símbolos e relações, próprio de cada autor. No fundo, através da lei-

tura das constelações é possível interpretar espaçamentos, intensidades 

e ritmos proporcionando o reconhecimento dos processos de pensa-

mento e criação ‘de e entre’ três autores de arquitetura. 

 Assim se caminha no sentido do encontro de diferentes discursos, 

recombinando e recriando uma rede de pensamento, através do diver-

sificado panorama de espaços abstratos e concretos implícitos em cada 

autor. Apresentando como linha de pensamento a problemática dos di-

ferentes registos autorais, desde como se conformam ao longo do tempo 

e como se estendem nos mais variados planos do fazer criativo. 
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    O ‘ser-no-mundo’  

fig.15 A criação de Adão,  
fresco, de Miguel Ângelo,  
1515. De um processo en-
tre o “homem-e-a-obra”. 
 
fig.16 Pormenor da obra  
A criação de Adão. 

 
 
 

Porque como todo o sonho é uma construção, todo o sonhador tem 

um projeto guardado que deseja materializar. (…) é por isso que a 

arte arquitetónica entra totalmente no âmbito desta energia do de-

vaneio que sempre se projeta: pois o objetivo é trazer o outro, entrar 

no outro, monopolizá-lo; esse é precisamente o grande tema meta-

físico: o da intersecção de um no outro…26  

 No mundo autoral a problemática do sujeito conforma-se em 

múltiplas dimensões. Ao longo dos tempos, a dimensão autoral atraves-

sou diversas circunstâncias. Contudo, foi a individualização do sujeito 

que potenciou o impacto do registo enquanto obra autoral. Segundo 

Foucault, “a noção de autor constitui o momento forte da individuali-

zação na história das ideias, dos conhecimentos, das literaturas, na his-

tória da filosofia também, e na das ciências.”27 Para Barthes, o autor é 

uma “personagem moderna”28, que adquiriu o seu prestígio individual 

“ao terminar a Idade Média, com o empirismo inglês, o racionalismo 

francês e a fé pessoal da Reforma.”29  

 Perante este ‘novo cenário’, o ser, enquanto sujeito e autor no 

mundo, passou a ser o elemento que conforma o sentido da obra. Deste 

modo, a concretização da obra surge acompanhada pela existência de 

um autor, como origem de um pensamento, mantendo o compromisso 

de o ‘tornar presente’ perante um leitor. Nesta perspetiva, o “homem-  

-e-a-obra”30 tornaram-se o significado do existir no mundo. No entanto, 

perante esta relação, o conceito de obra, inevitavelmente, estabelece o 

problema da sua definição. A “noção de obra”31 pressupõe a existência 

de uma materialização. Na verdade, a obra surge como resultado de 

uma produção intelectual, e se é uma produção, significa que se materi- 

 
26 Luis Martínez Santa-María, Intersecciones, Madrid: Editorial Rueda, 2004, p. 90. [tradução 
livre] Porque como todo sueño es una construcción, todo soñador tiene un proyecto guardado que 
desea materializar. (…) es por lo que el arte arquitectónico entra de lleno en el ámbito de esta 
energia de la ensoñación que siempre se proyecta: pues su asunto es traer lo otro, entrar en lo otro, 
acapararlo; es ese precisamente su gran tema metafísico: el de la intersección de lo uno en lo 
otro…; 
27 Michel Foucault, O que é um autor?, op. cit., p. 33;  
28 Roland Barthes, “A morte do autor” in O Rumor da Língua, op. cit., p. 49; 
29 Idem; 
30 Michel Foucault, op. cit., p. 34; 
31 Idem, p. 37. 
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alizou. Mas será que tudo o que o sujeito produz ou manifesta, poderá 

ser considerado obra?  

 “A palavra ‘obra’ e a unidade que ela designa são provavelmente 

tão problemáticas como a individualidade do autor.”32 Mas a dificul-

dade de objetivação do que é uma obra não determina a capacidade co-

municativa daquilo que, de facto, é a obra. Se a obra surge como resul-

tado de uma vontade própria, e que se deu a conhecer, então, pode-se 

considerar que a obra, para além de ser um gesto, manifesta o registo de 

um discurso próprio.  

 Segundo Deleuze e Guattari, a materialização da obra potencia 

“os problemas de interferência entre planos que se reúnem no cére-

bro”33, porque o gesto vai-se modelando entre diversas questões cultu-

rais, históricas, teóricas, práticas, didáticas e emocionais. Portanto, o 

manifesto criativo vive numa dimensão interior ao sujeito, e resulta da 

‘ponte’ que é estabelecida entre o imaginário e o real que, por sua vez, 

conforma a “relação entre sujeito e objeto.”34 Na verdade, se existe um 

sujeito, existe um autor e, por isso, a partir da obra, enquanto gesto que 

comunica, torna-se possível reconhecer o ‘espírito criativo’ do qual teve 

origem. 

Cada forma artística elabora um pensamento metafísico e existen-

cial através de um meio característico e pelo compromisso sensorial. 

(…) A arte da arquitetura também lida com questões metafísicas e 

existenciais que correspondem ao ser-no-mundo do homem.35 

 Segundo Pallasmaa, a Arquitetura trata questões (meta)físicas, e 

como obra, possibilita a compreensão do ser e do mundo. Nesta pers-

petiva, pode-se entender que a Arquitetura traduz, ainda, a consciência 

do construir com pertinência. Na verdade, este sentido de pertinência 

faz-se sentir quando o gesto se conforma a partir de um compromisso 

com o sensorial. Neste sentido, perante o manifesto criativo, o sujeito- 

-autor não deverá omitir, ou desvalorizar, o desígnio da obra arquitetó-

nica na sua relação com o sujeito-leitor.  

 
32

 Idem, p. 39;  
33 Gilles Deleuze e Félix Guattari, “Do caos ao cérebro” in O que é a Filosofia?, op. cit., p. 189; 
34 Martin Heidegger, Ser e Tempo, (trad. Fausto Castilho), Brasil: Editora da Unicamp, 2012, p. 
187; 
35 Juhani Pallasmaa, Los Ojos de la Piel. La Arquitectura y los Sentidos, op. cit., p. 56-57. 
[tradução livre] Cada forma artística elabora un pensamiento metafísico y existencial a través de 
su medio característico y compromiso sensorial. (…) El arte de la arquitectura también trata con 
cuestiones metafísicas y existenciales que conciernen al ser-en-el-mundo del hombre.  



Do Autoral  

 

29 

 

O nome próprio e o nome do autor . 
 

 Do cenário autoral, importa estabelecer a diferença entre ‘um 

modo de atuar’ e o reconhecimento ‘do sujeito que atua’. Mas importa, 

ainda, colocar em evidência a aproximação e a distância entre o “nome 

próprio” e o “nome de autor”. Segundo Foucault, o “nome de autor” é 

mais do que um “nome próprio”: 

Chegaríamos finalmente à ideia de que o nome de autor não tran-

sita, como o nome próprio, do interior de um discurso para o indi-

víduo real e exterior que o produziu, mas que, de algum modo, bor-

deja os textos, recortando-os, delimitando-os, tornando-lhes mani-

festo o seu modo de ser ou, pelo menos, caracterizando-lho.36   

 Nesta perspetiva, “a ligação do nome próprio com o indivíduo 

nomeado e a ligação do nome de autor com o que nomeia, não são iso-

mórficas e não funcionam da mesma maneira.”37 Isto é, e numa lógica 

que tem por base o discurso de Foucault, descobrir que a Casa Fernando 

Pessoa afinal não foi a sua morada nos últimos quinze anos da sua vida 

não abalaria a “ligação de designação”. Fernando Pessoa continuaria a 

referir-se a Fernando Pessoa. Todavia, descobrir que Fernando Pessoa 

não escreveu a Mensagem, o funcionamento do nome do autor, indis-

cutivelmente, seria abalado. No limite, o nome do autor funciona como 

uma marca: um som coeso, singular, que se propaga pelo tempo e es-

paço, libertando-se do próprio sujeito. 

 Deste modo, pode-se entender que, em Arquitetura, o nome do 

autor está fortemente associado a ‘um modo de atuar’, que se vai trans-

formando ao longo dos tempos, desde o Renascimento à Contempora-

neidade, mas sem nunca perder a sua sonoridade. Por exemplo, autores 

como: Alberti e a “concinidade das partes”38; Le Corbusier e o Le Mo-

dulor; Siza e a poética geometrizada; e Zaha Hadid com a liquidez dos 

espaços, certamente, serão eternas descrições de ‘um modo de atuar’ e, 

por isso, autoral. No fundo, o “nome próprio” representa o sujeito en-

quanto indivíduo, e o “nome de autor”, para além de representar o su-

jeito enquanto autor, tem a capacidade de o transcender, representando 

 
36 Michel Foucault, op. cit., p. 45-46; 
37 Idem, p. 43; 
38 Leon Battista Alberti, “Livro Sexto”, Cap. V, in Da Arte Edificatória, (trad. do Latim de Ar-
naldo Monteiro do Espírito Santo), Lisboa: Ed. Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, p. 389. 



Dos ‘Mapas e Diálogos na Arquitetura Contemporânea’ 

30 

 

17. 

 

 

 

  

 

 

 

  



Do Autoral  

 

31 

 

fig.17 Men Fall, de Paul 
Jung, 2013. O “ser-no-
mundo”. 

um repertório que permanece no tempo e no espaço. Portanto, o registo 

é o que permite a leitura de uma intenção própria que, por sua vez, re-

presenta uma marca, o “nome de autor”. A leitura sobre os registos au-

torais permite reconhecer estímulos e estabelecer um panorama de in-

fluências e intersecções autorais. A leitura da obra, do ponto de vista 

autoral, permite reconhecer a dimensão teórica que estimula a sua ma-

terialização, mas, também, o equilíbrio próprio entre princípio e gesto. 

Portanto, nesta perspetiva, a materialização é simultaneamente comu-

nicação. 

A arquitetura não nos faz viver em mundos de mera invenção e fan-

tasia; articula as experiências do ser-no-mundo e fortalece o nosso 

sentido de realidade e do eu. (…) O sentido do eu, fortalecido pela 

arte e pela arquitetura, permite, também, que nos dediquemos ple-

namente às dimensões mentais do sonho, da imaginação e do de-

sejo.39 

 Entre os planos abstrato e concreto que conformam o manifesto, 

surge a pertinência do pensamento (espaço das inquietações e vontades 

do sujeito) e do tempo (memória experienciada) no processo próprio. 

Da teoria à prática, o processo evolutivo de uma materialização salienta 

como os diversos princípios, mesmo que intersectados, resultam em di-

ferentes tipos de gestos. Neste sentido, esta questão revela ser pertinente 

perante a dualidade que constitui o sujeito, quer na condição de autor, 

quer na condição de leitor, porque as intenções e os gestos, de facto, 

podem-se cruzar.  

 O “ser-no-mundo” – embora experimentado e conhecido pré-fe-

nomenologicamente – torna-se invisível ao ser levado para o caminho 

de uma interpretação ontologicamente inadequada.”40 Portanto, apesar 

da obra ser o reflexo da identidade do autor, procurar uma definição 

absoluta da obra é uma pretensão arriscada. Deste modo, a presente re-

flexão se limita à evocação do “ser-no-mundo” no sentido de reconhe-

cer a condição própria, ou coletiva, perante o processo do fazer criativo.  

 

 
39 Juhani Pallasmaa, op. cit., p. 13. [tradução livre] La arquitectura no nos hace vivir en mundos 
de mera invención y fantasia; articula las experiencias del ser-en-el-mundo y fortalece nuestro 
sentido de realidade y del yo. (…) El sentido del yo, fortalecido por el arte y la arquitectura, tam-
bién nos permite dedicarnos plenamente a las dimensiones mentales del sueño, de la imaginación 
y el deseo.; 
40 Martin Heidegger, op. cit., p. 185. 
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fig.18 The Opaque Film,  
De Carlos Serrão, 2014.  
O (re)conhecimento. 

 Perante o cenário autoral, a intuição surge em contraponto à ci-

entificidade que molda o conhecimento. Na verdade, a intuição vem de-

sequilibrar a ordem. Este jogo, entre intuição e conhecimento, enri-

quece o processo evolutivo de cada registo autoral. “O conhecimento 

não é uma forma, nem uma força, mas uma função: «eu funciono».”41 

No fundo, no sentido desta reflexão, importa ressaltar que a Arte é o 

intuitivo, o lúdico, e a Ciência é o conhecimento, o compromisso com 

a verdade e a razão.  

 Segundo Manuel Botelho, fazer arte é a capacidade de “coisificar” 

de novo alguma coisa. Qualquer elaboração artística, científica ou filo-

sófica, tem um pensamento metafísico e existencial associado, e isso, 

significa a existência de um sujeito. Da relação entre o autor e a obra, 

emerge um particular intercâmbio: o autor concede à obra as suas emo-

ções, bem como associações mentais e experienciais; e a obra, entre as 

inquietações e vontades, concede ‘a atmosfera’, e estabelece o diálogo 

entre o autor e o leitor. Por esse motivo, a obra regista uma intenção.  

 O “ser-no-mundo” passa pelo conhecer e pelo constante reconhe-

cer. Compreender o ser como sujeito que habita o mundo não significa 

que se esteja a assumir uma consciência coletiva. Quer isto dizer que, o 

ser, como existência no mundo, é alvo da constante intersecção do seu 

‘mundo pensante’ com os vários ‘mundos pensantes’, mas não é por isso 

que alguma vez a sua individualidade foi abalada. Portanto, o ser é au-

tor, porque o cérebro é ‘espírito criativo’ e, simultaneamente, é leitor. 

Comunica, relaciona e reconhece através do outro. Se cada sujeito é um 

‘mundo pensante’, a materialização de uma ‘vontade de vir a ser’ é igual-

mente individual, sendo possível, e igualmente favorável, a sua intersec-

ção com outras vontades. Mas retome-se a intemporalidade do paradig- 

ma autoral: 

Poder-se-ia afirmar que, muito frequentemente, em Arquitetura, 

não é o autor que ‘faz’ a obra mas sim a obra que ‘faz’ o autor. A 

partir daqui, o nome do autor funciona como a hiperligação para a 

obra e passa a assumir a “função classificativa”.42 

 
 

 
41 Gilles Deleuze e Félix Guattari, op. cit., p. 188; 
42 Luís Viegas, Diálogos entre arquitetura e cidade: por um campo multidimensional operativo, 
Tese de Doutoramento, Porto: FAUP, 2014, p. 210-211. 
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fig.19 Self Portrait, de 
Francis Bacon, 1972.  
Paradigma do autoral. 

    A morte, a origem e a obra       

 

 

(…) a crítica consiste ainda, a maior parte das vezes, em dizer que a 

obra de Baudelaire é o falhanço do homem Baudelaire, que a de Van 

Gogh é a sua loucura, a de Tchaikowski o seu vício: a explicação da 

obra é sempre procurada do lado de quem a produziu, como se, atra-

vés da alegoria mais ou menos transparente da ficção, fosse sempre 

afinal a voz de uma só e mesma pessoa, o autor, que nos entregasse 

a sua «confidência».43 

 Transversalmente à reflexão sobre três textos, – os dois primeiros 

textos, A morte do autor e O que é um autor?, elaborados num período 

próximo, e o terceiro texto, O Autor como Gesto, elaborado cerca de 

trinta anos mais tarde – de três autores de pensamento, surge um cená-

rio pertinente sobre o paradigma do sentido autoral, no qual, o autor 

deverá “representar o papel de morto no jogo da escrita”44.  

 A crítica de Barthes apoia-se na ideia de que a literatura atual45 é 

demasiado centrada no autor, na sua condição humana, nas suas expe-

riências, paixões e inquietações, no sentido em que o mesmo surge 

como significado da própria obra. No entanto, apesar do sujeito-autor 

ainda usufruir de um papel de relevância, alguns pensadores da “nova 

crítica”, como nova corrente filosófica estruturalista, foram tentando 

abalá-lo. Todavia, e contrariamente ao que era pretendido, a “nova crí-

tica” acabou por reforçar, ainda mais, a estatura do autor. Mas, de mo-

mento, pretende-se abordar a perspetiva autoral na qual os dois primei-

ros pensadores se concentraram, que tem que ver com a ideia de que “a 

voz perde a sua origem, o autor entra na sua própria morte, a escrita 

começa.”46  

 Considerando a época em que surgiram os dois primeiros textos, 

verifica-se que foram elaborados num contexto fortemente marcado 

pela presença do estruturalismo francês, durante a segunda metade do 

século XX, entre os anos 60 e 70. Autores como Roland Barthes, Jacques  

 
43 Roland Barthes, op. cit., p. 50; 
44 Michel Foucault, op. cit., p. 37; 
45 Relembra-se que o texto foi escrito no final da segunda metade do século XX, em 1968;  
46 Roland Barthes, op. cit., p. 49. 
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Lacan e Claude Lévi-Strauss representaram diferentes focos com base 

no método estruturalista47. Esta corrente filosófica, surgiu num período 

em que se procura contrapor o pensamento filosófico francês domi-

nante desde o início do século XX, o existencialismo48. Refletiu-se numa 

vontade de reafirmar a importância da individualidade do sujeito na sua 

dupla condição de autor e leitor, e a liberdade da obra, como efeito se-

cundário da “morte do autor”, porque “para devolver à escrita o seu de-

vir, é preciso inverter o seu mito: o nascimento do leitor tem que pagar-

-se com a morte do Autor.”49  

 Segundo Barthes, em França, o primeiro escritor a colocar em 

prática esta nova crítica autoral foi Mallarmé; “para ele, como para nós, 

é a linguagem que fala, não é o autor; escrever é, através de uma impes-

soalidade prévia, (…) atingir aquele ponto em que só a linguagem atua, 

«performa», e não «eu».”50 No fundo, esta nova postura consiste na ideia 

de afastar o autor em benefício da escrita, ou seja, o autor deverá “resti-

tuir o seu lugar ao leitor”51. Portanto, coloca-se em evidência a ambigui-

dade do sujeito na sua relação com a obra.  

 Note-se, em particular, o ‘novo olhar’ que a crítica estruturalista 

oferece sobre esta dimensão subjetiva. Todavia, para compreender a es-

sência desta época, é importante tratar os “pólos de relevância” que a 

filosofia contemporânea suscitou: História e Sujeito. Ressaltando que a 

nova compreensão do autor influenciou consideravelmente a teoria e a 

crítica, não só da Filosofia e da Literatura, como da Arquitetura. Influ-

enciada por realidades exteriores, por tendências sociais e políticas da 

época, a Arquitetura foi marcada por uma desintegração das ideias e das 

práticas exercidas até então. Na atmosfera dos anos 60 e 70, jovens 

 
47 

Poder-se-ia afirmar que entre os anos 60 e 70, surgiram inúmeras reflexões e análises da rea-

lidade social e cultural da época, aplicadas em diversas áreas do conhecimento (psicologia, filo-
sofia, sociologia, linguística, antropologia, entre outras), que tiveram como base o método es-
truturalista. Deste modo, revelou-se a construção de diferentes modelos explicativos sobre o 
desenvolvimento das inter-relações através de estruturas – sistemas abstratos influenciados por 
diversos fatores culturais, socias, económicos, entre outros; 
48 O existencialismo, como corrente filosófica desenvolvida entre e após duas guerras mundiais, 

defendia uma “atitude existencial”, ou seja, o sujeito deveria ser o ponto de partida do pensa-
mento filosófico, não unicamente como personagem pensante, mas como indivíduo consciente 
das suas ações, sentimentos e vivências. Sendo que a existência precederia a essência: o “ser-no-
-mundo” – ideia igualmente explorada pela fenomenologia de M. Heidegger; 
49 Roland Barthes, op. cit., p. 53; 
50 Roland Barthes, op. cit., p. 50; 
51 Idem. 
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arquitetos, críticos e teóricos, ficaram fascinados com as ideias do es-

truturalismo filosófico. Passaram a encarar a Arquitetura à semelhança 

da “analogia linguística; a nova geração de críticos e teóricos rapida-

mente começou a interpretar os projetos e as teorias do modernismo, 

até então inquestionáveis, com um desapego similar”52 perante o autor.  

 Nas décadas seguintes, entre os anos 80 e 90, uma nova geração, 

a geração pós-estruturalista, olhou para as ideias dos grupos teóricos 

estruturalistas de um modo mais profundo. Depois de revelada a von-

tade de extremar a reivindicação da liberdade e da individualidade do 

sujeito por parte dos estruturalistas, os pós-estruturalistas superaram 

esse momento de fervor reivindicativo, procuraram valores nas descon-

tinuidades, nos ‘espaços entre’, e defenderam a pertinência da análise.  

 Portanto, o padrão das diferenças e semelhanças, continuidades e 

descontinuidades, conformam um vasto cenário autoral. Refletir pon-

tualmente sobre este cenário complexo do sentido autoral, relacio-

nando diferentes gerações de filósofos, críticos e cientistas, permite ‘po-

sicionar’ conceitos pertinentes para o tema em questão. Sendo assim, a 

partir do presente cenário, ressalta o que se considera ser uma tríade 

pertinente: Roland Barthes, Michel Foucault, e numa realidade mais 

próxima, Giorgio Agamben. Do paradigma autoral, e segundo esta trí-

ade, surgem três personagens relevantes, que convergem na obra: autor, 

“scriptor moderno” e leitor. 

 

Autor, scriptor moderno e leitor . 
 

A obra que tinha o dever de conferir a imortalidade passou a ter o 
direito de matar, de ser a assassina do seu autor.53 

 A origem da obra, constantemente, é compreendida através do 

autor. Na escrita clássica, autor e obra apresentavam-se como um dueto, 

sendo que a hipótese de uma interrupção comprometeria a sua digni-

dade. Precisamente ao contrário, com estes pensadores nasce uma nova  

personagem  na  dimensão  da  escrita: o  “scriptor moderno” que, des-

ligado de toda a voz, distanciou o autor. Assim, contrariamente ao au-

tor, o “scriptor moderno”, não fundamenta a obra, não sofre, nem vive 

 
52 George Baird, The Space of Appearance, Cambridge: The MIT Press, 2003, p. 6; 
53 Michel Foucault, op. cit., p. 36. 
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fig.20 reProdução, de Ana 
Gabriela Gomes, Inês Giro e 
Rute Castro. Concurso 
CRIA FAUP, 2018. 

 

pela mesma, mas “nasce ao mesmo tempo que o seu texto; (…) e todo 

o texto é escrito eternamente aqui e agora”54, como se de um ato perfor-

mativo se tratasse. Portanto, o “scriptor moderno” oscila entre o autor e 

o leitor, apesar de considerarem que esta personagem em nada se rela-

ciona com o autor, pelo menos como origem da obra. 

 O leitor, é a personagem que mergulha na aventura interpretativa 

da obra, por isso, inevitavelmente, vai ocupar o ‘lugar vazio’ que o autor 

deixou. Segundo estes pensadores, o leitor é o novo sujeito da obra, é o 

seu usufrutuário, mas também é um coautor atrevido. Portanto, para 

além das condições em que o sujeito poderá aparecer na ordem dos dis-

cursos, procura-se clarificar a existência de pontos de convergência en-

tre os diferentes sujeitos que possam ocupar um lugar na obra. Trata-se 

de questionar de que modo o autor, outrora também leitor, se posicio-

nou perante as suas referências para impulsionar o seu discurso, ou o 

seu gesto. 

 Passa-se a considerar a “morte do autor”, ou a perda total de iden-

tidade que estes pensadores defendem, pelo menos na escrita. Qual é o 

momento em que o autor, de facto, se torna ausente na obra? Desde 

cedo, na sua relação com o processo de materialização, consciente do 

compromisso comunicativo perante o leitor? 

 Pondera-se a perspetiva de Barthes. Grande parte das teorias crí-

ticas “procuram explicar porque é que o autor escreveu a sua obra, se-

gundo que pulsões, que obrigações, que limites.”55 O valor da obra ape-

nas é conferido pela origem (autoral) de onde a mesma nasceu: “pro-

cura-se estabelecer o que o autor quis dizer, e nunca o que o leitor en-

tende”56, como isenção sistemática de um sentido ulterior. Portanto, 

pensadores como Barthes, procuram reafirmar a necessidade do desa-

pego por esta personagem (supostamente) manipuladora: o autor. Por-

que atribuir um autor a um texto, ou a um gesto, é limitar o sentido da 

obra, por isso, o seu desaparecimento seria uma atitude necessária. 

Na verdade, quando um arquiteto explica a essência de um pro-

jeto, conscientemente ou inconscientemente, está subjacente uma von-

tade autoral de seduzir o leitor a um determinado entendimento ou vi- 

 
54 Roland Barthes, op. cit., p. 51; 
55 Roland Barthes, “Escrever a leitura” in O Rumor da Língua, op. cit., p. 28; 
56 

Idem. 
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fig.21 Fenda Secreta, de  
Helena Almeida, 1981.  
O ‘mundo pensante’. 

são sobre a obra:   

O autor é considerado como proprietário eterno da sua obra, e nós, 

seus leitores, como simples usufrutuários; esta economia implica 

evidentemente um tema de autoridade: o autor, pensa-se, tem direi-

tos sobre o leitor, constrange-o a um certo sentido de obra (…)57 

 Nota-se a influência que ‘a voz do autor’ tem sobre o leitor. É ver-

dade que a explicação do arquiteto, por vezes, ilumina um ‘entendi-

mento chave’ sobre uma determinada opção ou particularidade da obra. 

Mas não é a experiência sensorial do leitor no espaço (mental e física) 

que verdadeiramente define uma opinião sobre a obra?   

 Por parte do leitor, compreende-se a visão sobre ‘o todo’ da obra 

como o resultado de um processo gesto-leitura. Isto é, a pertinência da 

obra inicia-se com a entrada do leitor, que se predispõe a percorrer o 

gesto e a corporizar uma consciencialização indivisível do seu ser. Deste 

modo, o leitor também proporciona significado à obra, porque se a obra 

não for habitada, se não for reapropriada e recriada pelo leitor, tornar-

-se-ia inconsequente, pelo menos pela falta de capacidade comunica-

tiva. Portanto, surge uma questão essencial: será que o autor, de facto, 

constrange o sentido de obra? E qual é o papel determinante da obra? 

 Passa-se a considerar a pertinência da presença do leitor para o 

sentido de obra, mesmo que em segundo plano, se faça sentir a presença 

do autor. Considera-se que a obra é gesto. O gesto (do latim, gestus) 

significa movimento, gesticulação, a revelação de uma vontade de co-

municar. O mesmo acontece com o autor: comunicar o seu gesto é tor-

nar presente o seu pensamento, é manifestar os acontecimentos do seu 

‘mundo pensante’. Portanto, a ação comunicativa pressupõe um orador 

e um ouvinte; ambos na sua duplicidade. Entende-se que o autor (como 

significado), a obra (como gesto) e o leitor (como significante) confor-

mam a problemática autoral e o “ser-no-mundo”.  

 Por muito que o autor negue essa condição, a obra nasce como 

impulso comunicativo. Neste sentido, negar a presença do autor, assim 

como a do leitor, apresenta-se como um contrassenso. Na verdade, 

qualquer sujeito vive na dupla condição: de ouvir e ser ouvido, de sentir 

e ser sentido, portanto, em cada autor existe, também, um leitor. 

 
57 Idem. 
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fig.22 Drawing Hands,  
de M. C. Escher, 1948.  
Entre o significado e o  
significante. 

 A obra depois de materializada, tende a ser (re)criada critica-

mente através do seu leitor. Comunicar, à partida, pressupõe uma in-

terpretação por parte de quem é comunicado. Então, e sem qualquer 

vontade conclusiva, até porque não é possível suportar tal objetividade, 

poder-se-ia considerar que a ambiguidade da obra, na sua origem, 

emerge da relação entre autor e leitor. Se, outrora, a obra não viveria 

sem o autor e o autor sem a obra, então, a obra também não vive sem o 

leitor, porque sem o leitor a obra perderia a sua força comunicativa. 

 

Do inteligível significado ao sensível significante . 
 

 Esta problemática aplica-se a diferentes áreas do conhecimento. 

Mas, considerando o vigoroso contexto autoral (do estruturalismo e do 

pós-estruturalismo) na sua relação com a analogia linguística, revela-se 

pertinente salientar o contributo que as elaborações teóricas do funda-

dor da linguística, Ferdinand Saussure, tiveram não somente para o de-

senvolvimento do estruturalismo, como para a compreensão da proble-

mática do autoral e do respetivo diálogo entre autor e leitor através do 

gesto. 

 Na linguística estrutural, “cada elemento apenas pode apreender-

-se na sua relação com os outros, por vezes, segundo nexos de oposição: 

por uma metodologia que faz da língua uma entidade autónoma e abs-

trata”58.  Saussure foi capaz de apreender a linguagem “como objeto ho-

mogéneo e circunscrito”59, tornando-a objeto de ciência. Introduziu a 

distinção entre língua e fala. A língua como aspeto social da linguagem, 

a fala como aspeto individual da linguagem. Considerando este con-

ceito, poder-se-ia anunciar que o gesto é a fala do autor. Segundo Saus-

sure, “os signos de que a língua se compõe não são abstrações, mas obje-

tos reais; são eles e as suas relações que a linguística estuda; podemos 

chamar-lhes as entidades concretas desta ciência.”60 A entidade linguís-

tica torna-se visível através da associação do significado e do significan- 

 

 
58 Acílio Rocha, Problemática do Estruturalismo: Linguagem, Estrutura, Conhecimento, (1ª ed.). 
Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica, 1988, p. 9-10; 
59 

Idem, p. 23; 
60 Ferdinand de Saussure, Curso de Linguística Geral, (trad. de José Victor Adragão), (8ª ed.), 
Lisboa: Dom Quixote, 1999, p. 176. 
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fig.23 The End: Alan Leaping 
from 515 Madison Avenue,  
de Rodney Smith, 1999. 
O autor como orgão impul-
sionar da obra. 

te. O significado como aspeto inteligível; o significante como o aspeto 

sensível 61.  

 Também se verifica que na Arte e na Arquitetura, o significado e 

o significante conformam o desafio para a compreensão da obra. Se-

gundo Vitrúvio, no seu Tratado, “o que é significado é a coisa proposta, 

da qual se fala; o que significa é a evidência baseada na lógica dos con-

ceitos”62, portanto, a relação entre o inteligível e o sensível. A conscien-

cialização desta relação complexa é o primeiro passo para a compreen-

são da obra arquitetónica.  

 De facto, a Arquitetura compreendida através da analogia linguís-

tica, reforça a ideia de sentido, representativo de cada processo intelec-

tual e analítico. Vitrúvio, também defende ser conveniente “que o ar-

quiteto conheça a arte literária, para que possa deixar uma marca mais 

forte através dos seus escritos”63, e que tenha interesse pela Filosofia, 

pela História, pela Música, entre outros. Portanto, quando se pretende 

abordar a disciplina da Arquitetura, muito para além do conhecimento 

da geometria e do desenho gráfico, deverá estar presente a consciência 

de que a mesma é “ornada de muitas disciplinas e de vários saberes”64, 

por um conhecimento transdisciplinar. 

 Perante este panorama linguístico, importa salientar que emerge 

uma outra leitura: o autor como inteligível significado e o leitor como 

sensível significante. Deste modo, compreende-se que a materialização 

da obra filosófica, artística ou arquitetónica, dependerá deste dualismo 

entre autor e leitor. Se o leitor é o espaço exato “em que se inscrevem, 

sem que nenhuma se perca, todas as citações de que uma escrita é 

feita”65, significa que, como figura atenta, o leitor compreende a dupli-

cidade significativa em que a obra se insere. O autor, como órgão impul- 

 
61 O entendimento da linguística, sob o contributo de F. Saussure, apresenta-se como uma es-

trutura subjacente, um sistema abstrato, em que os elementos são interdependentes, e só assim 
adquirem significação – método estruturalista de análise. Dentro deste cenário, surge também 
o importante contributo de Claude Lévi-Strauss, que teve a iniciativa de fomentar o estrutura-
lismo, não especificamente no âmbito da linguística, mas no âmbito da antropologia conside-
rando as elaborações teóricas de Saussure, na qual, a linguagem se torna o protótipo para a 
análise de qualquer organização; 
62 

Vitrúvio, Tratado de Arquitetura, Livro I, Cap. I, (trad. do latim, introdução e notas por M. 
Justino Maciel), Lisboa: IST, 2009, p. 30; 
63 Idem, p. 31; 
64 

Idem, p. 30; 
65 Roland Barthes, op. cit., p. 53. 
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fig.24 MNAC, Barcelona.  
Fotografia do autor, 2017. 

sionador da obra, deverá compreender que é com o leitor que se inicia 

a intersecção autoral.  

 Através desta nova leitura entre significado e significante, é esta-

belecida a passagem para um novo processo no qual não importa uni-

camente ‘quem fala’, mas essencialmente ‘quem ouve’. O sentido po-

derá ser encarado como um processo evolutivo entre autor e leitor. O 

sujeito, na dupla condição de autor e leitor, tem o papel de ouvir os dis-

cursos exteriores. Os discursos que até poderão estar em plena contra-

dição com o discurso próprio, mas a capacidade de estabelecer um 

‘plano de abertura’ para que o leitor seja capaz intersectar o seu dis-

curso, deverá ser levado em consideração por parte do autor.  

 «Que importa quem fala, disse alguém, que importa quem fala.»66 

 Para exprimir a indiferença perante o autor e de modo a reforçar 

os princípios éticos da escrita contemporânea, Foucault apoia-se no 

enunciado de Samuel Beckett. Este enunciado lança uma provocação: 

“o alguém”. Esse alguém foi o impulsionador da história, porque al-

guém teve de assumir a iniciativa. “Na verdade, é o espírito que vocaci-

ona a concreção da matéria, como é esta que potencialmente o exalta.”67 

Deste modo, e já como pressentimento prematuro, torna-se difícil con-

cordar com “a morte do autor”. 

 Acredita-se que a omissão do autor, por parte destes pensadores, 

teria como objetivo dignificar o processo interpretativo, ou seja, a rela-

ção do leitor com a obra. Contudo, por mais válida que seja essa atitude, 

acredita-se que o autor será, intemporalmente, o ‘dispositivo impulsio-

nador’ da obra. O autor pode não caraterizar o absoluto preenchimento 

da obra, e não ser o eterno símbolo da mesma, mas tem como exercício 

lançar a problemática e iniciar a história.  

O desfecho da história é, então, outro assunto, que se pode (e de-

verá) desapegar do autor. No entanto, com base nas elaborações teóri-

cas destes pensadores, poder-se-ia afirmar que o ‘novo narrador’ é o lei-

tor, porque é a personagem que oferece à obra outra essência, distinta 

da qual em que teve origem.  

   

 
66 Michel Foucault, op. cit., p. 34. A propósito de uma formulação de Samuel Beckett; 
67 

Luís Viegas, op. cit., 2014, p. 209. 
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fig.25 Reflexos e transpa-
rências, de Júlio Resende, 
1969.  
Entre autor, scriptor mo-
derno e leitor. 

Origem significa aqui aquilo a partir do qual e através do qual uma 

coisa é o que é. Ao que uma coisa é como é, chamamos a sua essên-

cia. (…) O artista é a origem da obra. A obra é a origem do artista.68 

 O alguém é sujeito, o sujeito é origem, e a origem é essência. Por-

tanto, qualquer tipo de obra tem uma origem: o autor. Mesmo que omi-

tido pela entrada de novas “posições-leitores”69, o autor continuará a ser 

parte da obra. Deste modo, considera-se que a “morte do autor” é uma 

(des)ilusão. Na verdade, “só há desilusão se houver a ilusão, se houver 

vontade.”70 A ilusão suporta-se na existência de emoções. Se existem 

emoções, é porque existe um alguém. Cada sujeito tem uma origem que, 

inevitavelmente, move o pensamento e os sentidos. A obra, como re-

gisto de qualquer sujeito, tem uma origem, mesmo que inserida na plu-

ralidade de “eus” do próprio autor, ou até mesmo do leitor – visto que, 

“o “eu” designa um plano e um momento de demonstração que qual-

quer indivíduo pode ocupar”71. 

 Segundo Agamben, autor e leitor  transformam-se “um através do 

outro e em função um do outro.”72 De facto, o verdadeiro sentido de 

qualquer tipo de obra é comunicar e habitar diferentes sujeitos. É neste 

sentido que se compreende a obra. A pertinência da obra já não se en-

contra no processo pelo qual é concretizada, mas pelo processo de lei-

tura à qual é sujeita. A “unidade de um texto não está na sua origem, 

mas no seu destino”73.  

 O autor quer ser autor, mas simultaneamente procura libertar a 

sua obra, de modo a obter a consideração por parte do leitor. O texto 

do autor é importante, é o ‘dispositivo impulsionador’, mas a sua perti-

nência surge quando o leitor se predispõe a ‘entrar’ no texto, assumindo 

a sua vulnerabilidade e aceitando as interferências exteriores, e simulta-

neamente interiores. Este é o sentido da obra: o (des)continuum de um 

pensamento, de um ‘plano de abertura’. Esta compreensão é o assumir,  

 
68 Martin Heidegger, A Origem da Obra de Arte, (trad. de Maria da Conceição Costa). Lisboa: 
Edições 70, 1991, p. 11; 
69 Michel Foucault, op. cit., p. 57; 
70 Luís Viegas, Desafios sobre o Urbano. Conferência “Espaço Urbano”, 19 de outubro de 2018, 
Auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico, Funchal, Madeira. Conferência co-
ordenada pela Delegação da Madeira da Ordem dos Arquitetos; 
71 Michel Foucault, op. cit., p. 55; 
72 

Giorgio Agamben, “O autor como gesto” in Profanações, op. cit., p. 88; 
73 Roland Barthes, “A morte do autor” in O Rumor da Língua op. cit., p. 53. 
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fig.26 Reed with the Me-
gaphone on Rooftop, New 
York, New York, de  
Rodney Smith, 2011.  
Do discurso ao gesto. 

na condição de sujeito, uma “posição transdiscursiva”74 que possibilita 

a abertura a novos planos, para além daqueles que a constituem.    

 O autor lança um determinado enredo, comprova uma determi-

nada metamorfose social, política e epistemológica, estabelece a multi-

plicidade de discursos dentro de uma sociedade. O leitor é o espaço de 

intersecção que abraça a multiplicidade de discursos (no sentido de 

identidade), que tanto surgem em consonância, como em discordância, 

mas que proporcionam o sentido à obra. O ‘sair de cena’, por parte do 

autor, não tem que ver com o abdicar do gesto próprio, mas com o as-

sumir um ‘plano de abertura’ a novos gestos. Portanto, trata-se de um 

jogo mental em (des)continuum, que se vai conformando através do su-

jeito-autor e do sujeito-leitor, permitindo que no interior do caos auto-

ral, se estabilizem planos de referências, nos quais, e naturalmente, ha-

bitam as constelações próprias do subjetivo. 

 

  O discurso sobre o gesto e o gesto que discursa . 
 

Nunca vos aconteceu, ao ler um livro, interromper constantemente 

a vossa leitura, não por desinteresse, mas, pelo contrário, por afluxo 

de ideias, de excitações, de associações? Numa palavra, não vos 

aconteceu ler levantando a cabeça?75 

 Na verdade, o sentido da obra transforma-se em face de cada “po-

sição-leitor”, e voga pela intelectualidade que lhe é própria. Esta questão 

alarga-se aos diferentes planos trandisciplinares da Arquitetura. Consi-

derando as palavras de Barthes, não será, também, o “ler levantando a 

cabeça” que traduz a percurso intelectual do leitor quando percorre a 

obra arquitetónica?  

 Para o arquiteto, embora se encontre subjacente o conceito pró-

prio de um gesto, o objetivo não se concentra em impor uma leitura 

(própria) da obra ao leitor. O “sucesso” da materialização da obra é im-

portante, mas o verdadeiro valor encontra-se no desfecho escrito pelo 

leitor. Pela mão que imagina e pela imaginação que sente, o sentido da 

obra emerge da associação constante entre experiências e significações, 

 

 
74 Michel Foucault, op. cit., p. 57; 
75 Roland Barthes, op. cit., p. 27. 
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fig.27 Mobile Art Pavi-
lion, de Zaha Hadid, 
2010. 
fig.28 Museu Nacional de 
Arte Romana, de Rafael 
Moneo, 1998. 

numa “lógica de símbolo”76, porque os significados são aquilo que o de-

sejo desperta.  

 Acredita-se que, embora em contextos dispersos, à semelhança da 

obra literária, a obra arquitetónica deverá ser interpretada e experienci-

ada pela tangibilidade que lhe é inerente. Quer isto dizer que, tal como 

na escrita, tende a ser necessário o distanciamento do autor, o arquiteto 

(também escritor) deverá distanciar-se da “materialização da ideia”77, 

permitindo a aproximação interpretativa do leitor. Deste modo, em que 

sentido é que se distancia o autor da obra? 

 Perante o distanciamento do autor, identificam-se, pelo menos, 

duas posições distintas. Primeiro, e sem juízos de valor, a materialização 

da obra em que o autor se distancia legitimando a sua eterna presença. 

Nesta perspetiva, o Mobile Art Pavilion tende a ser um exemplo desta 

posição. Encomendado a Zaha Hadid pela empresa francesa Chanel, foi 

projetado sem considerar a possibilidade de uma afixação livre de obras 

no espaço, sendo alvo de crítica e mencionado como sendo uma “arqui-

tetura totalitária”78.  

Ao contrário da posição anterior, reconhece-se a materialização 

da obra em que o autor se distancia validando as diversas possibilidades 

de utilização e, até mesmo, apropriação, deixando a marca da sua pre-

sença através da ausência. Neste sentido, é possível reconhecer o Museu 

Nacional de Arte Romana, em Mérida, como exemplo desta posição. 

Encomendado a Rafael Moneo, este projeto estabelece uma nova estru-

tura que se mistura com as ruínas da antiga estrutura, incorporando-as 

na própria estrutura do novo edifício. Deste modo, esta obra projeta o 

sentido de que é possível a intersecção de gestos, sendo que a exposição 

se revela na própria estrutura. Assim, a segunda posição tende a alcan-

çar uma maior “intimidade do gesto com o lugar”79.  

No fundo, ambas as posições permitem aproximações e (re)inter-

pretações, embora com resistências distintas em relação à “posição-lei- 

 
76 Idem, p. 28. 
77 Le Corbusier, Conversa com os estudantes das escolas de arquitetura, (trad. António 
Gonçalves),  Lisboa: Cotovia, 2003, p. 43; 
78 Documentário Zaha Hadid, Uma Arquiteta Especial, RTP2. Título original: Zaha Hadid, Une 
Architecte, Une Oeuvre, autoria e realização por Carine Roy, produção Miss Luna Films & Le 
Passage Prod, 2016; 
79 Rute Queirós, Intimidade do Gesto com o Lugar: equilíbrio entre intuição e conhecimento, 
Ensaio dAC, Porto: FAUP, 2017, p. 8. 
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fig.29 Praça Sant Jaume, 
Barcelona.  
A presença na ausência. 
Fotografia do autor, 2018.  

tor”. Quando o leitor ‘entra em cena’, inevitavelmente, traz consigo al-

guma resistência para com a obra do autor, mas independentemente 

dessa condição, o diálogo entre autor, obra e leitor acontece. 

 Agamben defende que a leitura da obra não deverá ser realizada 

através e em função do autor. “Porque tão ilegítima como a tentativa de 

construir a personalidade do autor através da obra, é a de tentar fazer 

do seu gesto o código secreto da leitura.”80 Neste sentido, a leitura de-

verá incidir sobre a interpretação do ‘vazio vivido’. Assim, se o leitor 

não deverá fazer do gesto do autor o “código secreto de leitura”, nem 

deverá esgotar o ‘vazio’ deixado pelo autor na obra, qual deverá ser a 

posição do leitor? 

 Tal como acontece em diferentes planos transdisciplinares, acre-

dita-se que a permanência do autor na sombra, é uma ‘forma-de-vida’ 

que considera o ‘vazio’ em favor da possibilidade dos seus múltiplos 

preenchimentos ulteriores. É a verdadeira exaltação do gesto como obra; 

é o transporte para uma realidade exterior, contaminando o caos e 

construindo um conjunto de constelações de leituras subjetivas. A sub-

jetividade é o que coloca em jogo os diferentes gestos, e é a leitura que 

coloca em jogo as intersecções autorais. Isto acontece, porque a “subje-

tividade produz-se onde o ser vivo, encontrando a linguagem e pondo-

-se aí em jogo sem reservas, exibe num gesto a própria irredutibilidade 

a esse facto.”81 

 A importância do reconhecimento verdadeiro da inexistência de 

uma verdade objetiva de leitura, é a identificação de uma verdade lú-

dica, na qual o autor não é o foco, e o leitor é a ‘nova abertura do sen-

tido’. Mesmo assim, o autor nunca é completamente apagado, pode-se 

dissimular na obra, na qual, aparentemente é substituído por interfe-

rências exteriores, mas nunca se encontrará verdadeiramente “morto”. 

Portanto, o paradigma entre a presença e a ausência do autor revela a 

condição híbrida da obra.    

 Deste modo, considera-se que o autor se encontra presente na sua 

ausência. Ou seja, o “afastamento do autor”82  poderá ser compreendido  

 
80 Giorgio Agamben, op. cit., p. 100; 
81 Idem, p. 101. 
82 Roland Barthes, op. cit., p. 51. 
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nos espaçamentos da escrita, nas descontinuidades, nos significados 

ocultos das palavras, sendo que não é essa ausência que o leitor se deverá 

“agarrar”, mas sim a sua própria ausência, a sua infâmia. O leitor, como 

usufrutuário do ‘vazio central’ (plano de abertura deixado pelo autor), 

deverá colocar a sua vida em jogo, compreendendo o limite interpreta-

tivo deixado pelo autor; porque essa é outra vida, é outro jogo, que ser-

viu como provocação. 

 A utilidade da obra, mental ou física, é o sentido do gesto. Con-

tudo, apesar de serem estabelecidas diferenças entre o sujeito-autor e o 

sujeito-leitor, acredita-se que, em determinado momento, os dois se 

cruzam no mesmo plano, e como anteriormente referido, com o mesmo 

valor de pertinência relativamente à hierarquia autoral. 

 O sentido do autoral não incide sobre a ideia de cientificidade, 

não procura estabelecer métodos de investigação, no entanto, circuns-

creve o campo da subjetividade. Na verdade, coloca em relevância a fun-

ção sujeito, não como problemática existencial, mas como uma ‘costura 

enigmática’ entre o que é a especificação da função autor e da função 

leitor; tendo como plano de fundo uma maior consciencialização da 

verdadeira função da obra.  

Assim, a “função-autor”, segundo Foucault, caracteriza um 

“modo de existência, de circulação e de funcionamento de alguns dis-

cursos”83. O autor é mais do que uma indicação, do que um gesto, é o 

equivalente a uma descrição. Portanto, a “função autor” revela-se numa 

questão complexa, porque se a escrita contemporânea já não se apre-

senta como um modo de expressão, visto que se libertou do seu autor, 

quando se passa a abordar a ‘noção de escrita’ associada à “noção de 

obra”, coloca-se a problemática da associação de uma imagem a um tipo 

de discurso, ou seja, um sujeito.  

 No cenário arquitetónico contemporâneo, a ambiguidade do sen-

tido autoral acresce com a evolução tecnológica. Comparável aos “ins-

tauradores de discursividade”84, embora em circunstâncias distintas, o 

progresso tecnológico estabelece signos e estruturas que conformam 

um modelo que  pode ser reutilizado. Neste sentido, numa era na qual,  

 
83 

Michel Foucault, op. cit., p. 46; 
84 Idem, p. 59. 
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através de diferentes suportes tecnológicos – sistemas e programas de-

senvolvidos em centros de investigação para responder a conceitos es-

pecíficos –, se pode montar uma estratégia de desenvolvimento de pro-

jeto com um determinado tipo de linguagem, é possível que tendenci-

almente comece a estar implícito um ‘novo modo’ de fazer. Assim, in-

teressa entender como este cenário dialoga com o sentido autoral. 

 A arquitetura contemporânea que visa desafiar a gravidade e in-

quietar a simplicidade está, de facto, bastante interligada à tecnologia. 

No processo de Zaha Hadid o desenho inicia-se pela mão, mas nas suas 

palavras é importante utilizar o programa, “que permite um nível de 

complexidade e precisão tremenda.”85 Sendo que permite, ainda, criar 

um modelo computorizado de uma ideia de projeto, possibilitando não 

só a experimentação virtual, bem como o sentido de repetição, e das 

respetivas alterações necessárias para cada projeto.  

No processo de Siza, a tecnologia pauta a importância do rigor, 

do detalhe e, naturalmente, da virtualização. Contudo, tende a ser uma 

ferramenta que complementa o processo de desenho, porque “o facto 

de desenhar permite reter, de uma forma muito mais completa e durá-

vel aquilo que verdadeiramente interessa para o projeto.”86 Natural-

mente que, em determinados casos, o recurso à tecnologia para resolver 

questões estruturais ou para preservar os gestos é fundamental. Por-

tanto, a problemática não se centra no uso das tecnologias, muito me-

nos do trabalho interpares, porque esse é fundamental, mas na questão 

de não perder, ou de preservar, a essência de cada gesto autoral, para 

que o mesmo não seja suprimido pelo fervor progressivo. 

Este assunto em particular, de certo modo, vai ao encontro da re-

flexão sobre o “afastamento do autor” nas elaborações teóricas dos três 

autores de pensamento. Se, por um lado, emerge a procura do conceito 

sobre o gesto que discursa, por outro, emerge a preocupação de não per-

der o discurso sobre o gesto de cada autor. Neste sentido, o diálogo entre 

discurso e gesto, naturalmente, vai ao encontro do sujeito-autor, para 

simultaneamente se conseguir libertar do mesmo. No fundo, entende- 

-se que o sentido da obra tende a regressar à sua origem, contudo, é no 

 
85 Documentário Zaha Hadid, Uma Arquiteta Especial, op. cit., aos 24’41’’; 
86 

Álvaro Siza, aula n.4, op. cit., p. 4. 
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fig.30 Mercado dos En-
cants Vells, Barcelona. 
Fotografia do autor, 2017.  

 

cruzamento dos vários gestos durante essa viagem de retorno, que o 

verdadeiro valor da obra se reúne. Assim, considerando a obra uma 

produção intelectual, tornou-se relevante refletir sobre o sentido auto-

ral enquanto parte essencial do sujeito (como sentimento), a partir do 

registo (como ‘maturação’ desse sentimento) e pela materialização do 

gesto (como manifesto da vontade).  

Se o gesto do escritor se manifesta a partir de um discurso, que se 

determina pela escrita, então, entende-se que a obra se materializa pela 

‘noção de escrita’, como registo autoral. Nesta perspetiva, os discursos 

são, também, registos. Portanto, todos os vários modos de registo con-

vergem no sentido de obra, e cada gesto, inevitavelmente, traduz o ‘es-

pírito criativo’ no qual teve origem.  

Assim, o sentido autoral não assume a priori, um caminho solitá-

rio. Nas palavras do filósofo francês Jean d’Ormesson87, existem diver-

sas personagens autorais que são como ‘pontos de convergência’. Pelo 

que, de facto, quase cinquenta anos depois, embora em matérias dife-

rentes, e perante o cenário arquitetónico contemporâneo, tende a refor-

çar a ideia da existência de uma autenticidade interpares, quer no de-

correr da materialização da obra, quer no decorrer da própria vivência 

da obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
87 

No decorrer do debate, na comunicação apresentada por Michel Foucault à Société Française 
de Philosophie, na tarde de 22 de fevereiro de 1969. 
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fig.31 Desenho Habitado, de 
Helena Almeida, 1976.  
Fotografia, desenho e cola-
gem. 

    Discurso, registo e gesto 

 

 
 

 

Segundo a conceção corrente, a linguagem surge como uma forma 

de comunicação. Serve para a conversação e para a concertação em 

geral, para o entendimento. A linguagem não é apenas – e não é em 

primeiro lugar – uma expressão oral e escrita do que importa comu-

nicar. Não transporta apenas em palavras e frases o patente e o la-

tente visado como tal, mas a linguagem é o que primeiro traz ao 

aberto o ente enquanto ente.88 

 Para Heidegger, a linguagem, mais do que uma expressão oral ou 

escrita, é o que conduz em clarividência “o ente enquanto ente”. Deste 

modo, é através do gesto que o sujeito possibilita o acesso ao seu 

‘mundo pensante’ e ao caos próprio da criação. Considerando esta pers-

petiva, permite-se a abertura à verdadeira ação comunicativa: o discurso 

visa um registo, o registo materializa um gesto, o gesto manifesta a ideia 

do sujeito. Portanto, a comunicação, como linguagem (estrutura na sua 

grandeza), é o discurso que traduz o ‘espírito criativo’. Assim, os regis-

tos autorais, enquanto gestos e “manifestações da linguagem hu-

mana”89, tornam-se matéria a refletir.  

 Entende-se, ainda, que daquilo que o autor comunica, bastante 

fica por comunicar. Para traduzir a intenção da criação, tal como Pal-

lasmaa afirma, o discurso próprio nem sempre revela “as intenções in-

conscientes mais profundas”90. Mas, em cada discurso, o desafio centra-

-se em interpretar o que cada autor deixa subjacente como vestígio do 

seu ‘mundo pensante’. É nesta condição que se inicia o “enredo” entre 

os três autores de arquitetura. Através de três aulas autorais, entende-se 

que o discurso surge como uma ‘tradução oral’91 do próprio processo 

projetual, juntamente com os signos e significados, vontades, certezas e 

incertezas de cada intenção criativa. Por esse motivo, obra, discurso e 

gesto revelam ser o reflexo de um discurso arquitetónico próprio. Nesta 

perspetiva, situa-se uma questão pertinente do sentido autoral em Ar-

quitetura: o diálogo entre a palavra e a forma. 

 
88 Martin Heidegger, op. cit., p. 54; 
89 Ferdinand de Saussure, op. cit., p. 29; 
90 

Juhani Pallasmaa, op. cit., p. 34; 
91 A ‘tradução oral’, tem que ver com o facto dos três autores de arquitetura ‘traduzirem’ a sua 
metodologia projetual numa aula aberta de âmbito académico, do Ciclo MDArC. 
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fig.32 City of words, wallpa-
per, de Vito Acconci, 2011. 

 

Do pensamento à comunicação .  
 

Na nossa imaginação, o objeto submete-se à mão e simultaneamente 

mantem-se dentro da cabeça, e os nossos corpos modelam a imagem 

figurada e fisicamente projetada. Estamos dentro e fora do objeto ao 

mesmo tempo.92 

 Na perspetiva de Pallasmaa, um arquiteto sábio trabalha com o 

“corpo e o sentido do eu.”93 Como tal, a obra arquitetónica, enquanto 

exercício criativo, deverá estabelecer o diálogo intencional entre a expe-

riência física e a mental, própria do ‘espírito criativo’. No entanto, os 

discursos dos autores poderão representar uma racionalização superfi-

cial, mas é o registo, ou o gesto, que revela as verdadeiras intenções da 

obra. A clarividência da intenção é importante, porque o “sentido do 

eu” não pressupõe unicamente a perceção do eu como, também, a per-

ceção do outro. Este encontro é o que possibilita o reconhecimento do 

autor e a consciencialização do leitor. Quanto à materialização, em al-

guns casos, mais acentuada, noutros nem tanto, a “criação arquitetó-

nica”94 surge acompanhada de uma visão teórica. No fundo, consciente 

e inconscientemente, os discursos arquitetónicos estabelecem o diálogo 

entre a palavra (pensamento) e a forma (matéria). Note-se que este di-

álogo, também, se aplica aos diferentes planos em que se inserem os re-

gistos, a Filosofia, a Ciência, a Arte, entre outros. 

 Sobre a visão teórica, a obra de Vito Acconci resulta num exercí-

cio particular no que toca ao diálogo entre o mental e o físico. Através 

da compilação dos seus registos escritos e, mais recentes, as investiga-

ções em arquitetura e planeamento urbano, representou a sua ideia de 

cidade (fig.32). Esta obra artística, proporcionou à linguagem própria 

uma forma concreta, materializando o discurso num gesto. Quanto à 

parte arquitetónica desta obra, não deixa de ser curioso como traz para 

o plano visível o caos invisível da criação. A variedade de espaços des-

multiplica-se em diversos momentos, com diferentes intensidades de 

registo, através de estabilidades e instabilidades, revelando ‘o jogo’ entre 

 
92 Juhani Pallasmaa, op. cit., p. 14. [tradução livre] En nuestra imaginación, el objeto se sujeta 
con la mano y se mantiene simultáneamente dentro de la cabeza, y nuestros cuerpos modelan la 
imagen figurada y proyectada físicamente. Estamos dentro y fuera del objeto a mismo tiempo.; 
93 

Idem; 
94 Le Corbusier, op. cit., p. 44. 
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fig.33 Tapeçaria da Fun-
dació Joan Miró, de Joan 
Miró, 1979.  
Reinterpretação do inter-
pretado. Fotografia do  
autor, 2018. 

o racional e o contraditório. No fundo, traduz o ‘equilíbrio caótico’ 

como condição própria de cada ‘mundo pensante’. Mas, este exercício 

revela, também, que no meio do caos da mente é possível ‘dissecar pla-

nos’ emergindo, assim, a obra. 

 Ainda no seguimento da obra de Acconci, importa esclarecer que 

a escrita também se apreende por gesto, porque em qualquer matéria 

disciplinar, discurso, escrita e gesto significam ‘tornar presente’ algo 

que, outrora, apenas existia no ‘mundo pensante’ do autor. No segui-

mento desta relação entre o real e o imaginário, no que respeita à ação 

comunicativa, surge a perspetiva de Barthes. Para este pensador, o Sur-

realismo é estimulado por uma reação imediata e, dentro da mesma ló-

gica, a escrita (desde que ‘desprovida’ de autor) também o deverá ser. 

Poder-se-ia afirmar que o Surrealismo, como registo autoral, comunica 

livremente os pensamentos do ‘espírito criativo’. Como tal, o sujeito que 

escreve ou regista (dilatado a outro tipo de manifestações artísticas) as-

sume que o seu papel é deixar num plano visível aquilo que surge na sua 

mente e que pretende comunicar, consciente de que a obra, a partir do 

momento em que se materializa, já não é (completamente) sua.  

 Assim, do ponto de vista autoral, a capacidade de comunicar um 

pensamento e de revisitar a obra, durante e após a materialização, tra-

duz-se no verdadeiro desafio da criação. Para além disso, a relação entre 

o que se perspetiva e o que se imagina é o que conforma a ambiguidade 

dessa capacidade comunicativa. Do ponto de vista teórico-prático, Siza 

acredita que: 

É necessário percorrer mentalmente e sem esforço o projeto, dentro 

e fora, até alcançar a convergência de interior e exterior – para poder 

desenhar o mais oculto pormenor. E é indispensável desenhá-lo.95 

 Em alguns processos projetuais, como no caso de Siza, a compo-

sição surge a partir da “sensação arquitetónica”96, tão ligada à emoção 

como à razão. Para além disso, se no lugar a ‘receber a obra’ existem 

problemas, então, é preciso trabalhar com os mesmos. Para Siza, são os 

problemas que possibilitam as soluções. Quer isto dizer que a visão teó-

rica de Siza, ou “visão da arquitetura”97, como lhe chama, molda-se na- 

 
95 

Álvaro Siza, “Passear” in 03 Textos, Lisboa: Pareceria A. M. Pereira, 2019, p. 28; 
96 Le Corbusier, op. cit., p. 52; 
97 Álvaro Siza, Imaginar a Evidência, (trad. Soares da Costa). Lisboa: Edições 70, 2006, p.17. 
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fig.34 Building Blocks, de 
Kumi Yamashita, 2014.  
Madeira esculpida, fonte 
única de luz, sombra. 

 

turalmente a cada tipo de circunstância, mas sem abdicar da sua iden-

tidade, da essência do seu gesto. Pelo contrário, noutros processos pro-

jetuais, a visão teórica prevalece sobre a composição. Quer isto dizer 

que, em alguns casos, como forma de manter presente o “sentido do 

eu”, a vontade do autor prevalece sobre as circunstâncias, resultando, 

por vezes, na “cristalização da forma”98.  

Na verdade, a identidade, como parte integrante de uma visão 

teórica, encontra-se presente em qualquer processo projetual. No en-

tanto, a questão centra-se, ainda, no modo como o autor pensa a obra 

arquitetónica na relação com as circunstâncias a que é sujeita. Deste 

modo, e perante este cenário, considera-se pertinente entender como a 

“materialização da ideia”, que nasce de uma vontade própria, se desen-

volve no compromisso com a função e, simultaneamente, como man-

tém a sua marca autoral.   

 

 Entre forma e identidade . 
 

Ao trabalhar sobre um edifício ou objeto, o arquiteto simultanea-

mente dedica-se a uma perspetiva inversa, a sua própria imagem; 

ou, mais exatamente, a sua experiência existencial. No trabalho cri-

ativo tem lugar uma poderosa identificação e projeção; toda a cons-

tituição corporal e mental do fazedor converte-se na construção da 

obra.99 

 Como expõe Pallasmaa, a “identificação e projeção” do autor na 

construção da obra traduz a experiência própria do “ser-no-mundo”. 

Como tal, considera-se que os registos autorais em Arquitetura confor-

mam os diversos tipos de discursos arquitetónicos, bem como as distin-

tas visões teóricas, sendo que, a forma surge como reflexo da identidade 

própria.  

 Mas, de momento, foque-se o sentido da forma. Segundo Fer-

nando Espuelas, o mundo exprime-se através de uma rede de formas 

múltiplas. Nesta perspetiva, a forma “é um  instrumento  percetivo que  

 
98 

Luís Viegas, op. cit., p. 219;  
99 Juhani Pallasmaa, op. cit., p. 14. [tradução livre] Al trabajar sobre un edificio o un objeto, el 
arquitecto simultáneamente se dedica a una perspectiva inversa, su propria imagen; o, más exac-
tamente, su experiencia existencial. En el trabajo creativo tiene lugar una poderosa identificación 
y proyección; toda la constitución corporal y mental del hacedor se convierte en el emplazamiento 
de la obra. 
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permite identificar.”100 Assim sendo, a forma ‘desperta’ a experiência e 

estimula a memória, tanto individual como coletiva. No geral, existe um 

processo de reconhecimento da “imagem externa das coisas: a forma 

mãe”101 que, progressivamente, e quando compreendida como ele-

mento decisivo para a vida, acaba por conformar uma determinada ge-

nética espacial e cultural. O sujeito “recebe estímulos sensoriais”102, re-

conhece através da experiência interpretada, e (re)produz através da 

concretização.  

Com Platão, a forma torna-se uma poderosa ferramenta que é uma 

concreção para a ideia e uma abstração para os seres singulares. Isto 

é, a forma torna-se num eficaz intermediário entre o mundo das 

ideias e a realidade concreta. A forma platónica não é uma quali-

dade, é algo substantivo para fixar a identidade das coisas. É através 

da forma (eidos) que se produz o conhecimento intelectual.103 

 Pode-se considerar que os termos forma e identidade estão intrin-

secamente ligados. Mas, para Espuelas, a ambiguidade da perceção do 

mundo é exaltada quando o sentido da forma se depara com o sentido 

matéria, que tem que ver com o “conhecimento sensível”104. A matéria 

é portadora da recetividade no sentido de ser capaz de alcançar todas as 

formas. “Ainda que mais tarde, mais além da forma útil, chegue a emo-

ção poética.”105 Na verdade, do ponto de vista arquitetónico, poder-se- 

-ia afirmar que forma (o concreto) e matéria (o sensível) são o resultado 

de uma identidade e, consequentemente, de um tipo de registo autoral. 

Neste sentido, Fernando Távora afirma que a “forma criada pelo ho-

mem é prolongamento dele – com as suas qualidades e com os seus de-

feitos.”106  

O vasto catálogo de “formas simbólicas”107 que compõe historica- 

 
100 

Fernando Espuelas, Madre Materia, Madrid: Lampreave, 2009, p. 74. 
101 

Idem, p. 73; 
102 Idem; 
103 Idem, p. 75. [tradução livre] Con Platón la forma se convierte en una potente herramienta 
que es una concreción para la ideia y una abstracción para los seres singulares. Es decir, la forma 
se convierte en eficaz intermediario entre el mundo de las ideias y la realidad concreta. La forma 
platónica no es una cualidad sino algo sustantivo para fijar la identidad de las cosas. Mediante 
la forma (eidos) se produce el conocimiento intelectivo.; 
104 Idem;  
105 Idem; 
106 Fernando Távora, Da Organização do Espaço, (1ª ed. do autor: 1962), (6ª ed.), Porto: FAUP, 
2006, p. 73; 
107 Idem, p. 78. 
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mente a Arquitetura, revela, em primeiro lugar, que as mesmas corres-

pondem às necessidades específicas de uma época, no entanto, introdu-

zindo a subjetividade à questão do tempo, a forma pode prevalecer mas 

a matéria, como dimensão sensível do ser, modificar-se-á. Por último, 

revela que são produtos intelectuais e, por isso, autorais.  

Contudo, perante a criação da obra, mesmo sendo autoral, o su-

jeito deverá assumir a sua dualidade existencial. Isto, porque a obra ar-

quitetónica, no sentido autoral, é o resultado de uma identidade pró-

pria, no entanto, são as influências de uma identidade coletiva, como 

‘presença ativa’, que a estimula. Quer isto dizer, portanto, que a cons-

trução da obra necessita de um emissor e de um recetor. Por esse mo-

tivo, é necessário considerar a presença ‘do outro’, na oportunidade de 

receber, reconhecer e (re)produzir estímulos sensoriais e intelectuais de-

senvolvendo um “conhecimento sensível”.  Por este motivo, é necessá-

rio representar o papel de autor e, simultaneamente, de leitor, para que 

o reconhecimento do mundo não seja aparente.  

Segundo Jorge Wagensberg, existem dois modos de pensar e 

compreender o mundo: antes de conhecer, trata-se de selecionar. Esta 

seleção acontece na mente do sujeito e é estimulada por dois tipos de 

ideias, as “ideias naturais”108 e as “ideias culturais”109. Qualquer ideia que 

surja antes de um problema, como simples acaso das divagações da 

mente e a priori sem utilidade, é uma “ideia natural”. Quando a mente 

encontra “uma fonte rica de ideias entre as ideias naturais”110 providas 

da capacidade de aprender e criar, então, trata-se das “ideias culturais”.  

Para Wagensberg, “o cérebro, o forno das ideias culturais, é, pois, 

a consequência de uma grande ideia natural.”111 Este conceito de ideia 

vem ao encontro das elaborações teóricas de Deleuze e Guattari, no sen-

tido de que o cérebro “é espírito” e de que o mesmo, enquanto essência 

do “ser pensante”112, de facto, é capaz de ‘dissecar planos’, de selecionar 

e comunicar ideias. Mas com que critérios é que cada autor materializa 

a ideia? Se a ideia surge no sujeito, e se a forma é o resultado da “materi- 

 
108 Jorge Wagensberg, Teoría de la Creatividad. Eclosión, gloria y miséria de las ideas. (1ª ed.). 
Barcelona: Tusquets Editores, S.A., 2017, p. 20;  
109 Idem, p. 21;  
110 Idem, p. 23;  
111 Idem, p. 21;  
112 

Idem, p. 19. 
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fig.35 Museu Guggenheim 
Bilbao, de Frank Gehry, 
1997.  
fig.36 Centro Galego de Arte 
Contemporânea, de Álvaro 
Siza, 1993.  
 

alização da ideia”, como é que a identidade pode ser própria e simulta-

neamente coletiva? 

 Na verdade, a identidade é uma condição que resulta de um modo  

de pensar e compreender o mundo, e são os inputs de sentimentos, in-

teresses e ideias coletivas que permitem que essa condição seja própria. 

Quer isto dizer que, na perspetivação sobre o conceito de ideia, a con-

dição autoral não seria viável – pelo menos, no sentido de ser conse-

quente – se não existisse uma identidade coletiva. Frank Gehry, a pro-

pósito do Museu Guggenheim, em Bilbau, afirma que o “museu tem de 

ser flexível, deve permitir imensas alterações e diferentes géneros de 

amostras.”113 É antinómico pensar que esta obra, que imponentemente 

se estabiliza no lugar é, também, despretensiosa o suficiente para avaliar 

a adaptabilidade do seu gesto às utilizações futuras de um coletivo. Por-

tanto, ter uma identidade é reconhecer que não se está sozinho, e o 

modo como se pensa e compreende o mundo é o que a torna própria. 

Nesta perspetiva, Gehry acrescenta: 

O edifício de Bilbau relaciona-se com a minha ideia de urbanismo. 

É difícil construir numa cidade antiga. (…) Há que aceitar as mu-

danças, especialmente num mundo que vive sob democracia, onde 

há grande liberdade de escolha. Há que tentar encontrar formas de 

trabalhar com a cidade.114 

 Gehry não é indiferente perante o existente, nem perante o usu-

frutuário. No entanto, a sua ideia de urbanismo centra-se na vontade de 

integrar o gesto na cidade, “mas sem a copiar”115. A sua intenção é a de 

“realizar um edifício que fosse usado pela cidade.”116 Segundo Rafael 

Moneo, Gehry, “não se sente acurralado pelas circunstâncias. Para ele 

as pré-existências ambientais não existem”117, muito menos as ideias 

pré-concebidas de como deve ser um edifício.   

 Do diálogo entre  identidade e lugar, a ambiguidade surge quando 

o autor afirma que “é um projeto muito contextual, mas não no sentido  

 
113 Frank Gehry, “número 1/ out.97” in Diversidade e contexto: conferências, Porto: FAUP pu-
blicações, 1998, p. 3; 
114 

Idem; 
115 Idem, p. 2; 
116 Idem, p. 3; 
117 Rafael Moneo, Inquietud teórica y estrategia proyectual: en la obra de ocho arquitectos con-
temporâneos, Barcelona: Editor Actar, 2004, p. 255. 
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fig.37 Piscinas das Marés, 
de Álvaro Siza, 1966.  
Diálogo entre o gesto e o 
lugar. 

 

tradicional.”118 Quer isto dizer que, para Gehry, ser contextual poderá 

significar trabalhar com a cidade existente unicamente com o objetivo 

de lhe proporcionar um novo sentido? Talvez o autor não considere isso 

como uma rutura, mas sim como uma transformação de identidade. A 

partir desta prática de Arquitetura, entende-se que a integração do seu 

gesto no contexto parte de uma inflexível “visão da arquitetura” que 

pretende comunicar intensamente o “sentido de eu” como resposta 

emocional a um ‘novo sentido’ de cidade.  

É isto que procuro com o meu trabalho: que haja paixão, sentimen-

tos; um compromisso sensorial. Pressenti nas publicações que Siza 

tinha isso tudo; Aalto também tem.119 

 Nesta afirmação, Gehry refere-se às publicações do Centro Ga-

lego de Arte Contemporânea, projetado por Siza. Apesar de serem mo-

dos distintos de se comunicar um gesto, não deixa de ser curioso obser-

var como o mesmo (aparente) princípio, neste caso, de considerar a 

‘energia do lugar’, se reflete em materializações distintas.  

Portanto, é necessário, desde o início, estabelecer relações no local, 

na cidade, com o cliente (sobre o programa) e visitar o local esco-

lhido para a construção.120  

 Para Siza, pensar mentalmente a obra significa deixar acontecer 

os possíveis diálogos entre o gesto (ainda que influenciado por um pro-

grama) e o sítio, onde se pretende construir. Perante este método, en-

contra-se uma forte visão teórica, no entanto, poder-se-ia afirmar que 

perante a sua obra, o autor está presente pela sua ausência. Na perspe-

tiva de Pallasmaa, o gesto de Siza carateriza-se num manifesto anónimo, 

“no sentido de que vem de um claro sentido histórico”121, visto que, na 

sua atmosfera de vontades próprias, também vivem cedências às parti-

cularidades do sítio. 

Portanto, a partir destas duas visões contemporâneas, é estabele-

cida uma outra questão perante o sentido de identidade: o diálogo entre 

gesto e lugar. Na verdade, entende-se que a identidade de Siza se traduz 

 
118 Frank Gehry, op. cit., p. 4; 
119 Idem, p. 3; 
120 Álvaro Siza, aula n.4, op. cit., p. 3; 
121 Juhani Pallasmaa, entrevista a Lina Santos, A arquitetura precisa de autonomia. Essa é a 
importância de Álvaro Siza, Diário de Notícias, 28 de novembro de 2017. 
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fig.38 Capela Notre-Dame- 
-du-Haut, de Le Corbusier, 
Ronchamp, França.  
O concreto e o sensível, en-
tre a palavra, a linha e a ma-
téria. Fotografia do autor. 

 

pela convergência circunstancial, enquanto que a identidade de Gehry 

se traduz pela divergência tradicionalista.  

 Portanto, quanto à obra arquitetónica, e do ponto de vista autoral, 

depois de serem ‘filtradas’ e selecionadas ideias importa, então, comu-

nicá-las. Mas é importante ter em consideração o leitor, a especulação 

própria não se deve opor à emoção do leitor. Desde cedo, o modo como 

o autor regista o seu gesto irá refletir-se na “materialização da ideia”. A 

“obra de arquitetura incorpora e infunde tanto estruturas físicas como 

mentais. A frontalidade visual de um desenho arquitetónico perde-se 

na experiência real da arquitetura.”122 Quer isto dizer, que a vontade 

oferecida ao desenho, como pensamento sobre a obra, esgota-se na ex-

perimentação real. Esse pensamento influencia a leitura do leitor, mas 

não a define. Existem diferentes modos de pensar, e diferentes modos 

de expressar um pensamento. O desenho, para além da escrita, é um dos 

possíveis modos de pensar a obra. Entende-se que o desenho possibilita 

o pensamento sobre a matéria reconhecendo a forma. 

 

 Entre a palavra, a linha e a matéria . 
 

Se toda a arte é, na sua essência, Poesia, então a arquitetura, a escultura, as 

artes dos sons devem reconduzir-se à poesia. (…) Todavia, a obra da lin-

guagem, a Poesia em sentido estrito, tem um lugar eminente no conjunto 

das artes.123 

 Para Heidegger, as várias artes do fazer são, também, poesia. Mas 

a linguagem é o que unifica o reconhecimento de todas como tal. Se-

gundo Manuel Botelho, pensar é questionar, e questionar é desenvolver 

um pensamento. “Mas, por muito que se pense, fica sempre uma dúvida. 

E ainda há mais coisas para pensar, sem chegar lá.”124 A essência do pen-

samento é abordada como uma dimensão poética que ultrapassa o raci-

onal. Neste sentido, a obra sendo, igualmente, projeto de pensamento, 

regista desígnios, e daquilo que os registos comunicam há sempre algo 

de não comunicável: a dimensão poética. Mas, o que verdadeiramente 

se pretende tratar é como a ação do reconhecimento passa por diferen- 

 
122 Juhani Pallasmaa, op. cit., p. 54; 
123 Martin Heidegger, op. cit., p. 58; 
124 Manuel Botelho, aula n.6, op. cit., p. 2. 
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Apresentações digitais no 
Ciclo MDArC, 2017. 
fig.39 Esquisso, Siza, aula 
n.4, slide 30. 

tes tipos de registos, sendo os registos, projetos interligados que entre 

si, não no sentido de concordância, mas como convergência de pensa-

mentos que se comunicam.  

Mas considere-se, de momento, o desenho como registo autoral. 

Desenhar é como escrever. Escrever é como projetar. Projetar é o cons-

truir de uma ideia. Dentro deste cenário, entende-se que registar é pro-

jetar a fluidez entre a palavra, a linha e a matéria. Se é possível falar sobre 

o desenho, então, é possível desenhar sobre aquilo que se pretende 

comunicar e, ainda, ‘comunicar construindo’. Portanto, desenhar, es-

crever ou materializar são diferentes tipos de registos autorais. Em certa 

medida, tanto o discurso, como a escrita ou o desenho, convergem no 

mesmo objetivo: afetar diferentes planos do criativo estabelecendo diá-

logos entre o físico e o metafísico. Se para o escritor, a escrita é a con-

creção de um discurso, para o arquiteto, o desenho é o processo para 

alcançar a forma.  

Nos planos de registos, torna-se evidente a constante (des)cone-

xão, evolução e involução das ideias e dos processos. Todavia, essas ir-

regularidades tornam-se relevantes para a compreensão da relação en-

tre o autor e a obra. Sendo que, esta relação se pode expressar através de 

diferentes plataformas (escritas, desenhadas, arquitetónicas, entre ou-

tras), que resultam da experiência e da memória, indissociáveis do ser. 

Mas, se por um lado, no mundo das ideias vivem as convicções do gesto, 

por outro, emergem as inquietações e incertezas perante o mesmo.  

 Nas palavras de Luis Santa-María, o “desenho expressa uma rela-

ção pessoal, única, entre o sujeito e o pensamento.”125 Deste modo, o 

desenho revela como o pensamento é uma ação abstrata, mas que 

projeta uma matéria concreta. O desenho depende do sujeito e, como 

primeira forma de comunicação escrita tem uma capacidade excecional 

de acompanhar a velocidade do pensamento. O desenho é um registo 

que discursa por si só, e como tal, procura o constantemente diálogo 

entre o autor e o leitor, porque o “desenho é uma forma de comunica-

ção, com o eu e com os outros.”126 No fundo, quer a escrita, quer o de-

senho, são a marca do autor.  

 
125 Luis Martínez Santa-María, op. cit., p. 38; 
126 Álvaro Siza, “A importância de desenhar” in 01 Textos, Lisboa: Pareceria A. M. Pereira, 2019, 
p. 29. 
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Da ação consciente à inconsciência da ação, o desenho é também 

escrita, é comunicação, é um meio para o desenvolvimento (socio)cog-

nitivo. Neste sentido, Siza reforça, ainda, a importância do desenho 

como elemento fundamental no seu processo mental: 

Porque fiz tantos desenhos? Poderia ter feito fotografias, e assim fez 

o colaborador que foi comigo. Mas, para mim, não bastava. É que o 

facto de desenhar permite reter, de uma forma muito mais completa 

e durável, aquilo que verdadeiramente interessa para o projeto.127 

 Nesta perspetiva, o desenho é, também, identidade, traduz a es-

sência do pensamento sobre as coisas e o mundo. Tem a capacidade de 

trazer para o plano visível, o plano caótico de qualquer individualidade: 

inquietações, vontades, (in)certezas, circunstâncias. Nesta perspetiva, 

Manuel Botelho, acrescenta: 

Desenho é perceber o que é que as coisas são. Descobrir uma coisa 

nova, coisificar as coisas, fazer arte. Este caminho, este progresso, 

este caminhar, são essenciais na Arquitetura.128 

 Na verdade, o desenho, também, torna possível a convergência 

dos saberes. No entanto, embora o desenho tenha a capacidade de 

acompanhar as divagações da mente e, neste caso, do pensamento sobre 

a matéria, também tem a capacidade de se comprometer com o real. 

Entende-se que é um meio de (re)conhecer o mundo e de ensaiar a 

forma concreta. Como prática da Arquitetura, o desenho tem mais do 

que o compromisso com as emoções, tem a responsabilidade da forma. 

Quer isto dizer, que o desenho tem outra faceta. Quando se trata de uma 

ferramenta de reconhecimento espacial, o ato de desenhar não se esgota 

em si mesmo, porque o registo procura ser preciso “com as coisas que 

impressionam imediatamente em relação ao local onde se deve cons-

truir, o que se deve construir.”129 A propósito desta questão, Souto de 

Moura afirma: 

A arquitetura não é um ato de desenho, não é um ato platónico da 

construção de uma ideia, é a construção de um objeto onde se vai 

passar uma ação humana, que é a vida. (…) Portanto, é a ação que 

determina as formas.130 

 
127 Álvaro Siza, aula n.4, op. cit., p. 4; 
128 Manuel Botelho, aula n.6, op. cit., p. 7; 
129 Álvaro Siza, aula n.4, op. cit., p. 4; 
130 Souto de Moura, aula n.7, op. cit., p. 15. [transcrição de áudio para escrita]. 
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Nesta perspetiva, se a forma é determinada pela ação, e se a ação 

é reproduzida mentalmente através do desenho, então, o desenho como 

método de pensamento, pelo menos em Arquitetura, tem um compro-

misso com a função. Como continuação deste processo de trabalho e 

para o reconhecimento espacial mais rigoroso surge, ainda, o desenho 

computorizado. Como ferramenta de trabalho, apresenta uma relação 

menos íntima com o autor e mais comprometida com o leitor, mas que 

permite um maior rigor no diálogo entre a bidimensionalidade e a tri-

dimensionalidade. 

 Este modo de pensar a obra, insere alguma ambiguidade ao sen-

tido autoral, se inserido no cenário contemporâneo. A entrada das tec-

nologias na construção do projeto, o desenho computorizado, permi-

tem uma leitura universal e objetiva, capaz de ser reapropriada. Quer 

isto dizer que, através das diversas plataformas digitais, o desenho já 

não se revela como uma identidade própria, mas sim coletiva. Pelo con-

trário, o desenho manual, naturalmente mais subjetivo, é inquestiona-

velmente próprio: é “algo tão inevitável que um desenho não pode fa-

zer-se a dois.”131 Mas, independentemente de como se regista um pen-

samento, essa ação resulta numa estratégia para ‘eliminar a mediação’, 

visto ser o primeiro contacto do pensamento com o real.  

 Nesta perspetiva, surge um outro tipo de registo que importa 

abordar, a fotografia. Para Siza, tal como o desenho, a fotografia é um 

instrumento de reconhecimento que permite captar, com precisão, uma  

determinada circunstância. No entanto, a “facilidade de registo”132 é 

aparente. Quer isto dizer que, a qualidade de um registo fotográfico, 

para além de estar dependente de diversos fatores circunstanciais, exige 

uma concentração absoluta e, naturalmente, uma intenção a priori. Esta 

questão, no desenho, primeiramente, não surge como um critério, por-

que o “desenho é muito mais livre e, portanto, é muito mais abran-

gente”133, no entanto, menos preciso. Mas, na verdade, o complemento 

entre os vários tipos de registos torna-se importante, pelo menos, em 

arquitetura. Deste modo, a colaboração entre as diversas áreas do 

conhecimento  e as diferentes metodologias,  revela-se decisiva para al- 

 
131 Luis Martínez Santa-María, op. cit., p. 38; 
132 Álvaro Siza, aula n.4, op. cit., p. 4; 
133 Idem. 
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cançar a “palavra exata, do rigor que não é aparência”134, das coisas 

importantes que pautam a disciplina da Arquitetura. 

 Portanto, existem diferentes tipos de registos. Compreende-se 

que a importância de comunicar um pensamento se pode traduzir em 

diferentes registos autorais. Por exemplo, perante o registo fotográfico 

de Edward Weston (fig.40), entende-se que existe a intenção de comu-

nicar mais do que o sentido da própria condição humana. É possível 

fazer a leitura de um discurso que procura transmitir a singularidade do 

sentimento. Esta é a leitura de algo que, fisicamente, não está presente, 

mas que surge a partir do pressentimento, da sensação. A presença da 

luz reforça a intenção de ‘tornar visível’ o que a priori, é invisível: o 

plano abstrato do próprio ser. Portanto, este registo comunica o implí-

cito através do explícito, em que, no fundo, a realidade que o conforma 

suscita a sensação de que este registo conta uma história, que não se lê, 

que não se ouve, mas que se pode sentir.   

 Neste sentido, pode-se considerar um outro método de represen-

tação, a Sombra Projetada de Adami (fig.41), um registo de Lourdes 

Castro, no qual, é igualmente possível fazer a leitura da presença antro-

pomórfica. Este registo é distinto do registo anterior, pela condição abs-

trata da própria composição. No entanto, pela mesma perspetiva, a pro-

jeção da forma humana representa a presença de algo que não está pre-

sente e, por isso, este registo comunica o explícito através do implícito. 

O jogo entre o imaterial e o material, que varia entre a luz e a sombra, 

permite identificar uma forma, neste caso, antropomórfica. A leitura 

deste registo permite entender que a desfragmentação da realidade pro-

cura discursar uma condição, aparentemente, real.  

 No limite do implícito, pode-se observar o Nu Azul (fig.42), um 

registo de Henri Matisse. Neste registo, a leitura da presença antropo-

mórfica é pautada pela composição que se forma a partir de recortes de 

papel. O azul intenso desta composição, sobressai sobre o plano de 

fundo, e define a simplificação do que poderá ser uma forma antropo-

mórfica. Este registo, embora mais abstrato que os outros, define igual-

mente o compromisso com o real. Quer isto dizer que, do ponto de vista 

comunicativo, intencionalmente procura representar uma condição re- 

 
134 

Manuel Botelho, aula n.6, op. cit., p. 14. 

fig.40 Nude (Charis, Santa 
Monica), de Edward Wes-
ton, 1936. 
fig.41 Sombra Projetada 
de Adami, de Lourdes 
Castro, 1970. 
fig.42 Nu Azul, de Henri 
Matisse, 1952. 
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Apresentações digitais no 
Ciclo MDArC, 2017. 
fig.43 Esquisso, Souto de 
Moura, aula n.7, slide 59. 
 

al, através do entendimento sobre uma possível uma linguagem corpo-

ral. No fundo, o registo trata uma intenção própria, que se quer oferecer 

como obra coletiva.  

Entre a palavra, a linha e a matéria, a identidade de ‘quem cria’ é 

o reflexo dos vários planos: social, cultural, arquitetónico, entre outros. 

Na verdade, o desenho é, também, uma linguagem. Nas palavras de Sau-

ssure, é a “fala” através da qual o sujeito se manifesta. Para os três auto-

res de arquitetura, o desenho é um instrumento importante de reconhe-

cimento. Da relação entre o cérebro e a mão, resulta não só o processo 

criativo, como também o processo analítico. Deste modo, o ato de de-

senhar deverá ser uma ação livre, mas quando comprometido com de-

terminada realidade, passa a ser simultaneamente uma ação analítica.  

As convergências e as divergências estabelecem a fenomenologia 

entre os diferentes métodos e, neste caso, das diferentes práticas proje-

tuais. Entre princípios e gestos, surgem os diálogos entre os registos au-

torais. Para que o jogo de intersecções se inicie, e para que se confor-

mem estâncias temáticas, retoma-se a leitura dos diferentes planos do 

fazer criativo: a Arte, a Ciência e a Filosofia. 

Evidentemente, quando o cérebro é considerado como uma função 

determinada, surge simultaneamente como um conjunto complexo 

de conexões horizontais e de integrações verticais reagindo umas so-

bre as outras, tal como o testemunham os «mapas» cerebrais.135 

 A perspetiva de Deleuze e Guattari estabelece a intenção do exer-

cício que se procura desenvolver na segunda parte da dissertação: os 

mapas e diálogos. No entanto, antes de ‘situar’ o autoral em Arquite-

tura, procura-se circunscrever o sentido autoral através de um “con-

junto de conexões horizontais e de integrações verticais”, estimuladas 

pelos três autores de pensamento e pelos três autores de arquitetura. 

Neste sentido, e numa tentativa de “dissecar planos” de relevância, de-

senvolveu-se um mapa mental.  

 Aparentemente caótico, o mapa resulta da leitura e reflexão crí-

tica sobre o sentido autoral através do cenário oferecido pelos seis au-

tores. O ‘caos organizado’, resulta da necessidade de desenvolver uma 

síntese comunicativa. Deste modo, o exercício resulta da vontade de se 

 
135 Gilles Deleuze e Félix Guattari, op. cit., p. 185. 
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posicionar como leitor perante um panorama de seis obras autorais e, 

desenvolvendo variações e relações próprias. Assim, este exercício tra-

duz a organização de um pensamento próprio sobre os espaços de rele-

vância resultantes de uma reflexão. 

 Como primeira intenção explicativa, desenvolveram-se dois ei-

xos: o vertical, como plano abstrato que posiciona as circunstâncias 

próprias que estimulam o gesto; e o horizontal, como plano físico que 

posiciona o autoral na materialização da obra. Da teoria à prática, pro-

cura-se ‘tornar presente’ algumas questões que resultam de uma parti-

cular leitura que cruza diferentes assuntos abordados pelos autores. Das 

várias intersecções que surgem deste cruzamento, poder-se-ia afirmar 

que a problemática do autoral é transversal às várias artes do fazer cria-

tivo. 

 O mapa representa diversos momentos de “maturação” do pen-

samento sobre o sentido autoral. Portanto, esses momentos expandem-

-se por vibrações horizontais e principalmente por relações verticais. A 

(Des)ilusão traduz a atmosfera desenvolvida entre os três textos dos au-

tores de pensamento sobre o autoral. A Visita refere-se à presença física 

no Ciclo MDArC, com enfoque sobre três das setes aulas dos autores de 

arquitetura. A (Re)visita traduz o “olhar oblíquo” sobre essa triangula-

ção, de um ‘regressar às aulas’, interpretando os espaçamentos, as des-

continuidades, para ouvir o que não foi dito. A “Coisificação” como 

resultado da intersecção de registos autorais, revela a transcendência do 

processo da “materialização da ideia”.  

 No fundo, o mapa apresenta não só as inquietações e pensamen-

tos dos autores, como também as circunstâncias do sentido autoral e, 

por isso, é um elemento indissociável dos seis autores. Mas, como refle-

xão sobre o autoral, o segundo mapa mental é, também, um tipo de lin-

guagem universal. Representa esquematicamente o panorama sobre a 

problemática do sentido autoral, funcionando como base de pensa-

mento para o primeiro mapa. Quer isto dizer que, a reflexão sobre o 

autoral não está (estritamente) dependente dos seis autores em questão. 

Mas, uma vez inseridos, então, surgem as intersecções e os diálogos so-

bre os registos autorais. Portanto, são os autores que representam as ‘vi-

brações’ dos mapas. 



Mapa Mental
Roland Barthes, Michel Foucault e Giorgio Agamben . Siza, Manuel Botelho e Souto de Moura

Do sentido Autoral
Entre três autores de pensamento e três autores de arquitetura

85
 

[MAPA DE PALAVRAS] 
 
 

GSEducationalVersion

OBRA

FILOSOFIA

MÉTODOS

ESSÊNCIA

MEMÓRIA

PENSAMENTO

(INTER)RELAÇÕESCONTEXTO

DISTANCIAMENTO DO AUTOR

ARQUITETURA LUGAR

(DES)ILUSÃO VISITA (RE)VISITA "COISIFICAÇÃO" INTERSECÇÃO

ABSTRAÇÃOBERTOLT BRECHT

POESIA

SURREALISMO

ESCRITA

TECNOLOGIA

DIDÁTICA

PRÁTICA

TEORIA INQUIETAÇÕES

DIMENSÕES

CONTEMPORANEIDADE

LÚDICO

DESENHO

'SCRIPTOR
MODERNO'

'FUNÇÃO AUTOR'

SENTIDO AUTORAL

'MORTE DO AUTOR'

ESTÍMULO

INTUIÇÃO

PERCURSOS

GESTO

LEITOR

SIGNIFICADO

AUTOR

SOUTO DE MOURAGIORGIO AGAMBEN

AUSÊNCIA

TRANSDISCIPLINAR CIRCUNSTÂNCIAS

ESCULTURA

CAOS

TEMPO

SENTIDOS

DISCURSOAMBIVALÊNCIA FENOMENOLOGIA

PRESENÇALINGUAGEM

MAPAS

(RE)COMPOSIÇÃO

SIGNIFICANTE

MICHEL FOUCAULT

MANUEL BOTELHO

ARTE

RAZÃO

EPISTEMOLOGIA

CIÊNCIA

CONVERGÊNCIAS

DIVERGÊNCIAS

CONHECIMENTO

(RE)CRIAÇÃO

ATMOSFERA(S)

ÁLVARO SIZA

ESTÂNCIAS

INVISÍVEL

VISÍVEL

DIÁLOGOS

ROLAND BARTHES

REGISTO(S) MANIFESTOSUJEITO



 

 
 

  



 

 
 

 
 



Dos ‘Mapas e Diálogos na Arquitetura Contemporânea’ 

 

88 

 

44. 

 

  
  



Do Autoral em Arquitetura 

89 

 

fig.44 Capela Notre-Dame- 
-du-Haut, de Le Corbusier, 
Ronchamp, França.  
O concreto e o sensível, a  
intenção da criação. Foto-
grafia do autor. 

.    Mapas e Diálogos ‘de e entre’ três autores 

 

 
 
 

O desenvolvimento do meu raciocínio, pelo qual procuro pôr-vos 

perante a arquitetura, conduz-me a essa cimeira de onde parte toda 

a luz: a intenção. Os agentes concretos ou abstratos, que são como a 

base da pirâmide da arquitetura, são comandados por uma inten-

ção.136 

 Quando o autor regista, deliberadamente está a revelar os planos 

ocultos do pensamento. No caso concreto do fazer criativo o gesto ma-

nifesta a intenção que emerge no pensamento. Neste sentido, a obra re-

sulta da “materialização da ideia” e como forma de comunicação de-

pende da dualidade existencial do sujeito. Quer isto dizer que, quando 

a criação termina, a obra do autor ‘oferta-se’ ao leitor, e iniciam-se as 

intersecções dos registos autorais.  

 Considerando o autoral em Arquitetura, torna-se evidente a 

constante evolução e involução das ideias e dos processos próprios. Mas 

a intersecção dos diversos gestos é possível, seja na perspetivação de 

uma materialização conjunta ou na intervenção sobre um gesto já ma-

terializado. Na verdade, em Arquitetura, entende-se que o sentido au-

toral não passa estritamente pelo resultado de cada gesto na sua mate-

rialização. Passa, também, pela ‘intuição arquitetónica’ que cada autor 

reserva. Apesar da possibilidade dessa intuição ser uma reação espon-

tânea perante os desafios da criação, muitas vezes, não deixa de ser uma 

aptidão estimulada pelas intenções próprias.  

 É difícil compreender a obra, unicamente, através do autor, mas 

acredita-se que seja possível compreender o autor através da obra. Quer 

isto dizer, que a experiência espacial do leitor perante a obra arquitetó-

nica possibilita a perspetivação sobre a experiência mental do autor, ou 

sobre a ‘intuição arquitetónica’, sem que seja necessária a explicação 

prévia relativamente à intenção própria. Na verdade, entende-se que em 

cada gesto está subjacente o sentido de retorno, redescoberta e reatua-

lização. Este sentido proporciona à obra a força comunicativa de que 

necessita.   

 
136 

Le Corbusier, Conversa com os estudantes das escolas de arquitetura, (trad. António 
Gonçalves),  Lisboa: Cotovia, 2003, p. 72.  
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fig.45 Registos de Fernando 
Távora. Desenho de aula no 
curso de Teoria Geral da 
Organização do Espaço, ano 
letivo 1991/92. 

Como reflexão sobre o sentido autoral através de três práticas da 

Arquitetura Contemporânea, o exercício centrou-se essencialmente na 

compreensão do gesto de cada autor na relação própria entre o plano 

abstrato, ligado ao processo do fazer criativo, e o plano concreto, como 

prolongamento comunicativo do gesto. Portanto, este exercício baseou-

-se em três casos exemplares, como anteriormente referido: Siza, Ma-

nuel Botelho e Souto de Moura. No Ciclo MDArC, cada autor teve 

como desafio, numa aula, comunicar a estratégia projetual que o acom-

panha na prática da Arquitetura.  

 Através da palavra, do desenho e da imagem foram reveladas in-

quietações, observações e vontades próprias. Neste sentido, o objetivo 

do presente exercício não foi o de desenvolver uma interpretação da 

obra arquitetónica (em cada caso), mas sim o de refletir sobre cada re-

gisto autoral modelando um panorama de mapas e diálogos na Arqui-

tetura Contemporânea.  

 Refletindo sobre a presente tríade autoral, os registos atravessam 

o âmbito teórico, passam pelo didático e comunicam-se no experimen-

tal. Mas, em Arquitetura, os registos autorais são polivalentes, visto que 

se inserem em diferentes disciplinas e saberes. Em cada aula é possível 

fazer a leitura de elementos e relações próprias. Depois de proceder à 

transcrição de áudio para escrita – exercício essencial para a presente 

dissertação –, e como forma de ‘dar a conhecer’ graficamente a leitura 

de uma ‘revisita’ às aulas, desenvolveu-se um mapa para cada aula au-

toral.  

 Importa salientar que, como ponto de partida, se entende por 

mapa de aula uma composição esquemática que procura organizar e 

delinear, por momentos, a diversidade temática de cada aula de forma 

a comunicar os diferentes elementos e relações indissociáveis, neste 

caso, dos autores de arquitetura. Entende-se que cada mapa traduz o 

‘mundo pensante’ de cada autor, mas traduz, também, a abordagem in-

terpretativa das aulas como exercício transversal aos três autores.  

 Portanto, cada mapa de aula resulta da vontade de comunicar o 

que foi o exercício para cada sujeito-autor, bem como a reflexão desse 

acontecimento experienciado e revisitado pelo sujeito-leitor. A estru-

tura do último mapa sobre o autoral representa uma reflexão sobre o 

paradigma  autoral,  autor-obra-leitor, e funciona como  estrutura base 



Dos ‘Mapas e Diálogos na Arquitetura Contemporânea’ 

 

92 

 

46. 

 

 

  



Do Autoral em Arquitetura 

93 

 

fig.46 Capela Bruder-
Klaus, Peter Zumthor. 
Maqueta, chão de chumbo 
com superfície de água. 
Retorno, redescoberta e 
reatualização. Experimen-
tações sensoriais. 

 

para cada mapa de aula. Deste modo, a composição organiza-se em três 

planos: autor, sujeito e leitor. 

 Os temas que são abordados pelo autor organizam-se em dois pla-

nos: o concreto e o abstrato. Ou seja, o plano concreto organiza tempo-

ralmente os temas abordados pelo autor ao longo da aula, bem como o 

plano abstrato. No entanto, este plano organiza, estrategicamente, ape-

nas as referências espaciais e criativas próprias e partilhadas por cada 

autor. Enquanto que o plano concreto se relaciona diretamente com a 

forma e com a prática projetual, o plano abstrato pretende organizar 

tudo aquilo que funciona como estímulo para o processo criativo, bem 

como todas as memórias tácteis, visuais, auditivas ou olfativas que, 

consciente ou inconscientemente, permanecem na memória.  

 O terceiro plano representa a interpretação do sujeito-leitor, neste 

caso, sobre os termos e temas subjacentes em cada autor. Esta reflexão 

‘dá notícia’ de dois exercícios fundamentais para a problemática do au-

toral: a leitura do discurso e a interpretação do sentido. Deste modo, 

cada mapa de aula representa a vontade de organizar a leitura sobre três 

aulas de arquitetura e, simultaneamente, o exercício de interpretar e re-

fletir sobre o autoral em Siza, em Manuel Botelho e em Souto de Moura. 

 O panorama geral dos mapas de aulas permite a perceção de três 

métodos de pensamento bastante particulares. São realidades relativa-

mente próximas, no entanto, são conduzidas por três ‘intuições arqui-

tetónicas’ singulares. Nesta perspetiva, entende-se a aula de Siza, da cir-

cunstância à geometria, através de uma singular relação entre o cérebro 

e a mão; a aula de Manuel Botelho, do projetar por dimensões, da Ar-

quitetura como perceção do ser e do mundo; e a aula de Souto de 

Moura, da (re)construção, no sentido da forma que permanece através 

do lugar e do tempo, no qual, constantemente se transforma. 

 Neste sentido, a leitura das três aulas organiza-se através da or-

dem pela qual decorreram no Ciclo MDArC. Curiosamente, e de uma 

perspetiva pessoal, as aulas complementam-se do sentido didático ao 

sentido prático da disciplina da Arquitetura. Na verdade, este Ciclo 

constituiu precisamente um diálogo entre a prática e a didática, na rea-

lidade da Arquitetura Contemporânea em Portugal. Mas, passemos à 

leitura de cada uma das aulas.
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Da circunstância à geometria . 
 

Portanto, a maneira, para mim, de começar um trabalho, em geral, 

nem sempre, mas sempre que é possível, é visitar o local. Sobretudo, 

se é qualquer coisa que eu não conheço. Portanto, é necessário, 

desde o início, estabelecer relações no local, na cidade, com o cliente 

sobre o programa e visitar o local escolhido para a construção.137 

 A aula de Siza introduz uma perspetiva singular sobre o “início de 

um projeto”. A partir de uma única obra, um pavilhão situado numa 

colina em Los Angeles, focou-se na abordagem de dois grandes temas 

da prática da Arquitetura: instrumentos de trabalho e método(s). O seu 

discurso não se centrou apenas na explicação de um projeto, mas essen-

cialmente na explicação de um processo projetual, ou de um método 

próprio. Não quer isto dizer que o arquiteto não abordou o sentido con-

creto da forma, pelo contrário, a mesma revelou ser uma inquietação 

claramente presente. No entanto, a questão centrou-se na necessidade 

de comunicar não somente um processo criativo, como um processo 

analítico, e principalmente interdisciplinar. A forma, surge como resul-

tado do diálogo destes processos.  

 A mestria não se define pela rapidez com que se alcança uma ideia 

de forma, mas pela energia que se investe na ‘maturação’ da matéria. 

Quer isto dizer que, no processo de Siza, não se trata a priori, de uma 

ideia de forma. O projeto inicia-se a partir do reconhecimento do sítio, 

de uma rede articulações e de relação entre as partes de um todo, ou 

seja, pela progressiva consciencialização perante o sítio onde pretende 

construir lugar. Este reconhecimento através de uma visita, e de inúme-

ras revisitas mentais, por vezes, acontece com uma vaga noção do pro-

grama, como pretexto de uma aproximação ao desenho da forma. Neste 

sentido, entende-se que esta capacidade resulta de uma prática projetual 

que potencia a chamada dos sentidos. Por esse motivo, entende-se a 

aula de Siza, da circunstância à geometria.  

 O constante diálogo entre os “agentes abstratos” e os “agentes 

concretos”, de facto, constituem a “base da pirâmide” desta prática pro-

jetual. Deste modo, o mapa de aula oferece o panorama de um pensa-

mento próprio sobre a prática da Arquitetura.  Para Siza, o importante  

 
137 Álvaro Siza, aula n.4, op. cit., p. 3.  



“A relação entre o esquisso, o trabalho digital e a maqueta a partir do início de um projeto”
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Da circunstância à geometria

‘Em bloco’, um pensamento sobre arquitetura



Dos ‘Mapas e Diálogos na Arquitetura Contemporânea’ 

 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Do Autoral em Arquitetura . Siza 

97 

 

não era a explicação da obra, mas a exposição de um trabalho transdis-

ciplinar constante, quer no processo próprio, quer no diálogo com ou-

tros processos necessários para o desenvolvimento de um projeto. 

 Observando o mapa de aula, a partir do diálogo entre o plano con-

creto e o plano abstrato, entende-se que o processo de Siza traduz um 

pensamento sensível aos diversos estímulos, enquanto ser. Para Siza, a 

dualidade forma-função não deve ser desvalorizada, afirma que é ne-

cessário estabelecer relações “com o cliente sobre o programa”. A obra 

não está sujeita apenas às particularidades do autor, está, também, su-

jeita às particularidades do lugar, do cliente e da função. Mais do que 

um sentido utilitário, a existência da função, acrescenta complexidade 

ao processo do fazer criativo. Mas, ainda, mais do que complexidade, 

para Siza, trata-se de um desafio: a forma libertar-se da sua função.   

Mas não é só utilitário. Quando fazemos um projeto com determi-

nada função, o objetivo é libertar-se dessa função. É preciso cum-

prir, mas chega um momento em que o salto é uma libertação em 

relação ao que é pequeno, em certa medida, daquela função.138 

 Para Siza, iniciar um projeto sem cliente é um “ato de maso-

quismo”139. “Quando não há cliente, não há diálogo, um tipo está no 

espelho a falar como um tolinho. Não há censura.”140 Por esse motivo, é 

necessário haver um cliente, haver uma função e, acima de tudo, haver 

discussão de projeto. Na Arquitetura, de facto, existe discussão. Mas 

também existe silêncio, “há momentos de solidão na arquitetura.”141 

Quer para Souto de Moura, quer para Siza, esses momentos, são aqueles 

que se reservam ao desenho de projeto. 

As orquestras atrás do pano fazem ihhh ohhh pop piii, à procura do 

tom. O tom são os croquis, para encontrar o registo do que vai ser. 

O projeto é a procura do tom com que se há-de fazer a obra.142 

 Para Siza, a procura desse tom começa por conhecer o contexto 

através do desenho, desde o primeiro momento. Segundo Moneo, a “ar-

quitetura  de Siza nasce,  muitas vezes, da dialética que gera o encontro 

 
138 Álvaro Siza, entrevista ao Público (texto de Isabel Lucas), O bonito, o feio, o janota e o efeito 
Miles Davis na arquitetura. Conversa entre Eduardo Souto de Moura e Álvaro Siza Vieira, 25 
de fevereiro de 2018; 
139 Idem; 
140 Souto de Moura, entrevista ao Público, op. cit.; 
141 Idem; 
142 Idem. 
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fig.47 Esquisso, Siza, aula 
n.4, slide 10, Ciclo MDArC, 
2017. 
fig.48 Mapa de aula, Siza, 
aula n.4, Ciclo MDArC, 
2017. 
 
fig.49 Pormenor do Mapa 
de aula. 

dos opostos. Um programa e o solo, por exemplo.”143 O encontro com 

o lugar é um acontecimento fundamental para a consciencialização do 

gesto. Este encontro permite criar relações com o lugar e, rapidamente, 

compreender as potencialidades e os obstáculos que o caracterizam. 

Nesta perspetiva, Rafael Moneo afirma, ainda, que a “consciência da re-

alidade começa com o “conhecimento do lugar.”144 Por isso, tal como 

Siza, defende que é necessário descobrir e “marcar o lugar”145 a cons-

truir. 

(…) É crucial para o arquiteto discernir quais são os atributos do 

lugar que devem ser mantidos e enfatizados, e aqueles que devem 

desaparecer na nova realidade que emerge através do processo de 

construção. Como contraponto, é importante notar que a arquite-

tura descobre o lugar, revela-o e torna-o evidente.146 

 Para ambos os arquitetos, o processo de reconhecimento do lugar, 

antes de qualquer intenção, traduz-se numa análise do lugar. Como tal, 

entende-se que o sentido de percurso assume, desde cedo, uma preocu-

pação do processo de conceção. Como tal, entre a linha e a palavra, Siza 

fez “uma série de esquissos muito rápidos”147 para “fixar o essencial” do 

lugar. Os esquissos, mais do que o processo do estudo da forma, revelam 

a preocupação em interiorizar as particulares do percurso e do lugar a 

construir.  

 O desenho para “o arquiteto, é também, entre muitos, um instru-

mento de trabalho; uma forma de aprender, compreender, comunicar, 

transformar: de projeto.”148 Entende-se que o desenho é um exercício 

tão mental quanto físico, porque as ‘memórias experienciadas’ funcio-

nam como apoio constante ao projeto. Na verdade, os diversos registos 

do percurso até à “crista da colina” revelam como o “exercício da obser- 

 
143 Rafael Moneo, Inquietud teórica y estrategia proyectual: en la obra de ocho arquitectos con-
temporâneos, Barcelona: Editor Actar, 2004, p. 205. [tradução livre] (…) arquitectura de Siza 
nace muchas veces de la diálectica que genera el encuentro de los opuestos. Un programa y el 
suelo, por ejemplo.; 
144 Rafael Moneo, op. cit., p. 200; 
145 Álvaro Siza, aula n.4, op. cit., p. 3; 
146 Michael Moran, Rafael Moneo: remarks on 21 works, (ed. Laura Martínez de Guereñu), New 
York: The Monacelli Press, 2010, p. 377. [tradução livre] It is crucial for the architect to discern 
those attributes of the site that should be maintained and emphasized, and those that should 
disappear in the new reality that emerges through the construction process. As a counterpoint, it 
is important to note that architecture discovers the site, reveals it and makes it evidente.; 
147 Álvaro Siza, aula n.4, op. cit., p. 4; 
148 Álvaro Siza, “A importância de desenhar” in 01 Textos, op. cit., p. 29. 
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fig.50 Esquisso, Siza, aula 
n.4, slide 21. Ciclo MDArC, 
2017. 

vação é prioritário para um arquiteto.”149 Por este motivo, da relação 

entre o cérebro e a mão, há mais do que um sentido comunicativo, há 

também um sentido didático. 

Nesta relação, que conhecemos e que alguns desenvolvem tão bem, 

entre o cérebro e a mão, há já muito do criativo, no que começa por 

ser de imediato uma análise, ou de um trabalho analítico. Portanto, 

há este complemento entre fotografia e esquisso, mas quem conduz 

o esquema do pensamento é o desenho, neste caso.150  

 Para Siza, o desenho funciona como um apontamento espontâ-

neo entre o que pensa e o que observa. Durante o processo criativo, vão 

surgindo inúmeras referências próprias, mas as referências do lugar, 

consciente ou inconscientemente, impulsionam o sentido da forma. 

Quando Siza afirma que alguns dos desenhos são “mais orientados ao 

registo da topografia”151, está a evidenciar que o desenho, de facto, “con-

duz o esquema de pensamento”. Neste sentido, funciona, também, 

como instrumento para alcançar o rigor necessário que os vários exer-

cícios exigem para o desenvolvimento de um projeto.  

 A partir do momento em que o arquiteto começa a trabalhar so-

bre a clarificação do programa em diálogo com o lugar, o problema da 

forma rapidamente surge. O trabalho em Siza principia de forma bas-

tante individual, mas, naturalmente, “começa a alargar-se, alargar-se do 

conhecimento do tema em questão e na equipa que o enfrenta.”152 Nesta 

perspetiva, a convergência dos diferentes saberes, o conhecimento do 

programa e do lugar, as “referências que vêm à memória”153, funcionam 

como contributos para o desenvolvimento do projeto. 

Portanto, tem de se estabelecer uma relação de participação na cons-

trução de uma ideia própria de projeto. (…) Para o desenvolvimento 

de um projeto, é determinante essa convergência de diferentes sabe-

res, de diferentes opiniões, e de estabelecer um diálogo que, muitas 

vezes, junta ideias opostas.154 

 Quanto à “relação de participação” e “convergência de diferentes  

saberes” e opiniões, também, faz parte a “relação cliente-projetista”. Pa- 

 
149 Álvaro Siza, “Essencialmente” in 01 Textos, op. cit., p. 164; 
150 Idem; 
151 Álvaro Siza, aula n.4, op. cit., p. 5; 
152 Idem, p. 8; 
153 Idem; 
154

 Idem, p. 7. 
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fig.51 Esquisso, Siza, aula 
n.4, slide 25. Ciclo MDArC, 
2017. 
fig.52 Esquisso, Siza, aula 
n.4, slide 26. Ciclo MDArC, 
2017. 
fig.53 Mapa de aula, Siza, 
aula n.4. Ciclo MDArC, 
2017. 
 
fig.54 Pormenor do Mapa 
de aula. 

ra Siza, esta relação aproxima-se da relação ator-espectador no que res-

peita ao teatro, referindo a “ideia revolucionária, hoje, perfeitamente 

pacífica, mas na altura revolucionária”155 de Bertolt Brecht: o distancia-

mento brechtiano156. Este conceito procurou convencer o espectador de 

que o teatro é, de facto, um momento cénico. Por isso, o teatro deveria 

ser encarado como teatro, e não como um ato de “fingimento ou uma 

imaginação do real”157. Este distanciamento “já não implica a submissão 

do espectador a uma ilusão, mas muito mais a observação crítica de um 

simulacro.”158  

O afastamento do Autor (com Brecht, poderíamos falar aqui de um 

verdadeiro «distanciamento», diminuindo o Autor como figurinha 

lá ao fundo da cena literária) não é apenas um facto histórico ou um 

ato de escrita: ele transforma de ponta a ponta o texto moderno (ou 

– o que é a mesma coisa – o texto é a partir de agora feito e lido de 

tal sorte que nele, a todos os seus níveis, o autor se ausenta).159 

 Se, para Siza, é a “relação cliente-projetista” que se aproxima do 

distanciamento brechtiano, para Barthes, é a relação autor-leitor. Nesta 

perspetiva, quando Foucault afirma que “a marca do escritor não é mais 

do que a singularidade da sua ausência; é-lhe necessário representar o 

papel de morto na escrita”160, entende-se que é uma relação que, tam-

bém, se aproxima do conceito de Brecht. Na verdade, quer na arquite-

tura, quer na escrita, ou noutra área do fazer criativo, entende-se que o 

distanciamento brechtiano se traduz no distanciamento mútuo entre 

autor e leitor perante a obra. Para Siza, “talvez o distanciamento apro-

priado ao trabalho do arquiteto.”161 

  Contudo, no caso concreto da Arquitetura, entende-se que esse 

distanciamento se traduz na “construção de uma ideia própria de proje- 

 
155 Idem; 
156 

Na segunda metade do século XX, em meados dos anos 60, Bertolt Brecht propôs uma re-
composição das dimensões políticas e estéticas, influenciando o teatro europeu. O conceito do 
distanciamento brechtiano, ou V-effect, já era encontrado nas tragédias gregas, e veio influenciar 
o teatro contemporâneo, em oposição ao ‘naturalismo cénico’;  
157 Álvaro Siza, aula n.4, op. cit., p. 7; 
158 Jean-Pierre Sarrazac, A Invenção da Teatralidade; Brecht em processo; o jogo dos possíveis, 
(apresent. e trad. de Alexandra Moreira da Silva), Porto: Deriva, 2009, p. 17; 
159 Roland Barthes, “A morte do autor” in O Rumor da Língua, op. cit., p. 51; 
160 

Michel Foucault, O que é um autor?, op. cit., p. 37; 
161 Álvaro Siza, “Distanciamento Brechtiano” in 02 Textos, Lisboa: Pareceria A. M. Pereira, 
2018, p. 139. 
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fig.55 Esquisso, Siza, aula 
n.4, slide 36. Ciclo MDArC, 
2017. 
 
fig.56 Maqueta, Siza, aula 
n.4, slide 39. Ciclo MDArC, 
2017. 
fig.57 Escultura, Siza, aula 
n.4, slide 45. Ciclo MDArC, 
2017. 
 

to”, através do diálogo entre cliente e projetista, sem fingimentos, cons-

cientes das suas resistências, bem como das cedências. Para que se esta-

beleça o “tom com que se há-de fazer a obra”.  

O dono da obra é o arquiteto principal. Não falo propriamente em 

autoria. A autoria é função de múltiplas influências, experiências, 

etc. Não vejo o autor como alguém solitário, isolado. Falo da possi-

bilidade de relacionar tudo e coordenar tudo.162 

 Na presença da “relação cliente-projetista”, o sentido autoral con-

forma-se numa questão pertinente. A prática da Arquitetura, atual-

mente, é pautada pela forte transdisciplinaridade, pelos diferentes in-

tervenientes a que um projeto é sujeito para o seu desenvolvimento, in-

dependentemente de uma boa ou má coordenação. Mas, se a Arquite-

tura funciona pela relação das partes (das várias disciplinas que implica) 

e de “múltiplas influências, experiências”, então, como se posiciona o 

autoral em Arquitetura? Na verdade, entende-se que, em qualquer dis-

ciplina, o sentido autoral ganha vigor na relação entre autor e leitor e, 

neste sentido, a obra autoral desperta a dialética entre ambos. 

Quanto ao processo próprio, Siza coloca em evidência a conver-

gência de outros trabalhos e a necessidade de se alargar “um pouco os 

problemas do projeto específico”163, sendo que as referências no exercí-

cio da arquitetura podem surgir dos mais diversos inputs.  

(…) de imediato, o problema da forma se me põe. Pode-se pôr 

indiretamente, através da convergência no que se pensa de outro 

tipo de trabalho, neste caso da escultura, e [posteriormente] quase 

sempre se verifica que há relações entre os dois. Quero eu dizer com 

isto o seguinte, a concentração única, obsessiva, sobre o tema real de 

um projeto não basta. É preciso alargá-lo no estabelecimento de re-

lações que, eventualmente, ultrapassam, ou levam que se ultrapasse, 

a dualidade forma-função para que se pareça como um todo.164 

Neste sentido, a convergência dos vários tipos de trabalho no pro-

cesso do fazer criativo, neste caso, com a escultura, permite “evitar o 

bloqueamento, em determinado momento, porque todo o raciocínio 

com que se faz o projeto bloqueia em determinada altura.”165 Neste pro- 

 
162 Álvaro Siza, entrevista ao Público, op. cit.; 
163 Idem, p. 8; 
164 Álvaro Siza, aula n.4, op. cit., p. 8; 
165 Idem, p. 10. 
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fig.58 Lista de projetos em 
estudo (em andamento e 
bloqueados), Siza, aula n.4, 
slide 35. Ciclo MDArC, 
2017. 

jeto, a escultura tem uma particular presença, e surge como “técnica 

para fugir da barreira”166, ou do bloqueamento, não apenas na memória, 

como também no processo. Contudo, Siza afirma que, neste caso, a re-

lação entre escultura e arquitetura não surgiu como objetivo consciente. 

Eu julgo ver alguma – mas não foi objetivo meu, conscientemente – 

relação daquela escultura com a arquitetura. Não deixa de haver al-

guma relação, (…) isto acontece nas muitas atividades e experiên-

cias que nós temos a cada dia, não são só naquele projeto.167 

 O projeto vive de intenções. Nesta perspetiva, o processo do fazer 

criativo articula-se pela relação das diversas vontades. Como tal, e pe-

rante um processo singular, Siza afirma que traz sempre consigo a “lista 

de projetos”168 em estudo. “É preciso estar consciente que os projetos 

demoram um tempo infinito”169, mas o que verdadeiramente importa é: 

(…) manter em bloco esse pensamento sobre a Arquitetura, entre os 

diferentes trabalhos. Por muito diferentes que sejam, há gestos, há 

concentração, há participação. Às vezes, este projeto que se está a 

desenvolver acaba por ter influência no outro, que é completamente 

diferente, e vice-versa, porque há aspetos de desenvolvimento que 

sempre se aproximam.170 

 A par da concentração de gestos no desenvolvimento de um pro-

jeto, no que respeita à origem da ideia, Siza aborda a “aproximação in-

génua” como uma atitude eficaz. Muitos dos esquissos acabam por não 

servir, diretamente, para o projeto, mas contribuem para a conscienci-

alização da ideia. Quando o programa ‘entra em cena’, ou seja, quando 

se iniciam as discussões sobre dimensionamentos, espaços, cotas, entre 

outros, a forma começa a surgir com mais vigor.  

Desde cedo, a vontade de “relacionar o interior [do edifício] com 

a realidade do terreno”171 evidencia-se como preocupação. Embora 

muito esquematicamente, e sem informação rigorosa a nível topográ-

fico, o desenho dos cortes rigorosos surgem como elementos funda-

mentais para a consciencialização da forma e para o seguimento do pro-

cesso de conceção. Dos próprios esquissos de Siza, começam a fazer par- 

 
166 Idem, p. 10; 
167 Idem, p. 11; 
168 Idem; 
169 Idem; 
170 Idem, p. 12; 
171 Idem, p. 9. 
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fig.59 Esquisso, Siza, aula 
n.4, slide 37. Ciclo MDArC, 
2017. 

te medidas e proporções. Quer isto dizer que, numa determinada fase 

de projeto, o processo de desenhar para além do sentido de procura, 

parte para o sentido de verificação. Portanto, para que seja possível co-

municar o projeto com o máximo de rigor possível, o constante pro-

cesso de procura e verificação revela-se fundamental. 

 Como complemento a este exercício, Siza aborda um outro ins-

trumento de trabalho indispensável no seu processo, a maquete. Como 

tal, mais do que um elemento comunicativo, a maquete revela-se num 

instrumento de consciencialização da forma, da proporção e da relação 

entre os diferentes espaços que constituem o projeto. Deste modo, a 

presença do diálogo entre as diversas escalas é essencial para a concre-

ção da obra. 

(…) quando se faz um projeto, mesmo que não haja um encargo 

para fazer o mobiliário, há que trabalhar os espaços pensando no 

previsível mobiliário, em termos de dimensões, sobretudo quando é 

construção de habitação social, com áreas muito pequenas. Para 

conduzir bem a relação entre os espaços, é preciso ter bem presente 

o que se vai passar ali, e o que se vai passar tem apoios, equipamen-

tos.172 

 Portanto, para que o gesto seja coerente, é necessário que os vários 

elementos (que o constituem) estejam interligados, e deverá ser pen-

sado a partir de uma especial consideração pela relação interior-exte-

rior. Para Siza, as “janelas do Adolf Loos nascem exatamente do desen-

volvimento, em simultâneo, do interior e do exterior, por isso, é que a 

uma primeira vista, não educada, parecem irregulares e sem nexo.”173  

No fundo, é possível observar como a relação entre gesto e lugar é 

subtilmente cuidada e manipulada no processo de Siza. Como tal, en-

tende-se que esta relação é pautada pela simplicidade complexa de um 

processo, sendo que, na verdade, potencia a “força vital” à obra, articu-

lando a memória do lugar com o novo carácter arquitetónico.  

Por isso os dois exercícios me parecem indispensáveis, ou para ser 

mais preciso, os três exercícios: pensar a cidade, pensar o edifício, 

pensar o móvel. Cada uma destas atividades depende das outras.174

 
172 Idem, p. 12; 
173 Idem; 
174 Álvaro Siza, Imaginar a Evidência, op. cit., p. 132-133. 
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Do projetar por dimensões . 
 

O Ser é um problema filosófico. Ao longo da história, da filosofia, 

desde Aristóteles, que os filósofos refletem sobre o Ser das coisas, 

(…) o que são as coisas. (…) Mas, curiosamente, quando nós pensa-

mos tudo, fica sempre uma dúvida. Ainda há mais coisas para pen-

sar, sem chegar lá. É nesta essência do pensamento que se insere uma 

outra dimensão, que é a dimensão que ultrapassa o racional, é muito 

mais emotiva, sentimental, é a dimensão poética, a dimensão da 

Arte.175 

 A aula de Manuel Botelho introduz uma reflexão sobre os “agen-

tes abstratos” do fazer criativo. Nesta perspetiva, da essência do pensa-

mento emerge a dimensão que oferece à obra a sua verdadeira força, a 

dimensão poética, porque “a obra de arte começa com o autor da 

arte”176. Portanto, a obra emerge da relação indissociável entre autor e 

objeto. Com base no discurso de Heidegger, Manuel Botelho afirma que 

o “fazer alguma coisa”177, ou o fazer criativo, traduz a “capacidade de 

coisificar de novo alguma coisa”. Neste sentido, o autor, impulsionado 

pelos “agentes abstratos”, transforma os “agentes concretos” e a obra 

surge. Como tal, o processo do fazer criativo traduz-se neste sentido de 

“coisificação” como percurso para a “essência das coisas.”178  

 Mas o que é a essência na Arte, na Arquitetura? Para Heidegger, a 

essência traduz-se na “constituição-fundamental do Dasein”179, que sig-

nifica o “ser-no-mundo”, na sua relação com o “Ser das coisas”. Neste 

sentido, e como anteriormente referido, essa essência passa pelo receber, 

reconhecer e reproduzir os estímulos sensoriais e intelectuais, que con-

formam o processo do fazer criativo. No fundo, do processo de “coisi-

ficação das coisas”180 sobressai a “constante interrogação” do autor. Para 

Manuel Botelho, “o artista sofre”181, porque tem que transformar um 

pensamento numa ‘coisa’ concreta, uma espécie de síntese que visa ser 

um gesto capaz de comunicar.  

 
175 Manuel Botelho, aula n.6, op. cit., p. 2; 
176 Idem; 
177 Idem; 
178 Idem; 
179 Martin Heidegger, Ser e Tempo, op. cit., p. 187; 
180 Manuel Botelho, aula n.6, op. cit., p. 3; 
181 Idem, p. 2. 
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Deste modo, o mapa de aula oferece o panorama de uma visão 

própria pautada pela sensibilidade de um pensamento que procura, in-

cessantemente, compreender a essência do ser e das coisas. Talvez, por 

isso, uma introspeção própria no processo do fazer criativo: o sofri-

mento próprio na “dúvida” que sempre fica. 

 Para Manuel Botelho, a essência surge quando o pintor trans-

forma a folha de papel noutra coisa, numa pintura; ou quando o arqui-

teto tem a “capacidade de utilizar coisas materiais (…) e recriar estes 

materiais para que eles consigam ser outra coisa.”182 

(…) e consigam ser, não meras coisas, mas uma dimensão diferente 

de ser, que atinge o Homem na sua dimensão total, [que o] incentiva, 

emotiva; onde viver é agradável. Isto, é o espaço que nós tentamos 

construir como arquitetos. Por isso, as botas do Van Gogh ajudam 

a compreender o que é isto de fazer Arquitetura, que não é fazer coi-

sas, é fazer qualquer coisa que ultrapassa as meras coisas. Este do-

mínio, já de uma transcendência para lá das coisas racionais. Isto, é 

fazer Arquitetura, fazer Arte, fazer Poesia.183 

 Nesta perspetiva, a Arte e a Arquitetura são disciplinas intrinse-

camente ligadas. Tal como a Arte, a Arquitetura utiliza os diversos “sa-

beres da Natureza ou artificiais” para “fazer alguma coisa” que ultra-

passa as circunstâncias próprias. Deste modo, a visão de Manuel Bote-

lho cruza-se com a de Siza: 

São da mesma família. Cinema, a literatura não é bem da mesma 

família, mas é um parente muito próximo, a pintura, escultura, bal-

let, música, têm tanta coisa comum... Quando se está a projetar, a 

determinada altura tem de se ter claro como é entrar naquele edifí-

cio, ir ao quarto ou à sala comum, ao quarto de banho, o que seja. O 

que fazem os cineastas? (…) Há uma influência.184 

 Quanto à Pintura, Manuel Botelho acredita que o olhar do artista, 

é um “olhar oblíquo”. Ou seja, o artista necessita “olhar de um modo 

diferente para as coisas, para que elas possam ser mais do que aquilo 

que são, (…) Tem de ser Arte, e a Arte está para lá do racional.”185 Por-

tanto, quando Manuel Botelho afirma que “só a Arte faz a síntese”, pro-

cura firmar que na disciplina da Arquitetura o exercício é o mesmo: o 

 
182 Idem, p. 3; 
183 Idem; 
184

 Álvaro Siza, entrevista ao Público, op. cit.; 
185 Manuel Botelho, aula n.6, op. cit., p. 3. 
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fig.60-61 Projeto para a 
Montanha Tindaya, de Edu-
ardo Chillida, 2000. Manuel 
Botelho, aula n.6, slide 5-6. 
Ciclo MDArC, 2017. 
fig.62 Mapa de aula, Ma-
nuel Botelho, aula n.6.  
Ciclo MDArC, 2017. 
 
fig.63 Pormenor do Mapa 
de aula. 

arquiteto “faz a síntese”. Transforma e recria os materiais para que se-

jam “mais do que aquilo que são”, para que sejam o reflexo da dimensão 

própria de cada ser. Deste modo, embora questionável em determina-

dos pontos de vista, tanto a Arte como a Arquitetura, materializam-se 

através do diálogo entre a dimensão poética e a dimensão física, influ-

enciadas pela dimensão da história e pela dimensão do tempo. Por isso, 

entende-se que o discurso de Manuel Botelho se traduz numa reflexão 

‘do projetar por dimensões’, que transcende o racional, e que se move 

entre o sentimento e o intelecto. 

 Quanto ao entendimento da Arquitetura como Arte, Siza afirma 

que “se há arquiteturas que são obras de arte, (…) sem dúvida, são as 

do Adolf Loos.”186 Nesta perspetiva, Gehry afirma que a “Arquitetura é 

Arte, mas é, também, um ato de consciência social”187. Deste modo, o 

sentido de “coisificação” não se traduz apenas pelas influências ou pela 

possível cumplicidade nas várias áreas do fazer criativo. Ocupa-se, es-

sencialmente, da transdisciplinaridade do criar que intersecta os vários 

tipos de Arte, porque a “arte acrescenta coisas aquilo que as coisas 

são”188, assim como a Arquitetura. 

 Para além da Pintura, Manuel Botelho, também se apoia na Es-

cultura para falar de Arquitetura. Na verdade, a leitura homogénea das 

várias disciplinas do fazer criativo é uma constante no pensamento do 

arquiteto. Neste sentido, verifica-se, ainda, que esta constante faz igual-

mente parte do pensamento de Siza, quando o mesmo afirma que: “há 

uma coisa interessante que se nota há algum tempo: há muitos esculto-

res a fazerem o que pode ser considerado arquitetura.”189 Como tal, Ma-

nuel Botelho reconhece que Eduardo Chillida é um autor que o seduz, 

e refere uma das suas obras como: 

A sala, que é um cubo escavado numa montanha, de uma das ilhas 

Canárias, e tem cinquenta, por cinquenta, por cinquenta. (…) 

quando vi a imagem (…) eu senti arrepios, porque é um espaço tão 

grande e tão simples, fortíssimo, que mexe connosco.190  

 
186 Álvaro Siza, entrevista ao Público, op. cit.; 
187 Frank Gehry, documentário de Emile Rafael, Frank Gehry: Creating Feeling, NOWNESS em 
colaboração com a Fundação Louis Vuitton, 2018; 
188 Manuel Botelho, aula n.6, op. cit., p. 3; 
189 Álvaro Siza, entrevista ao Público, op. cit; 
190 Manuel Botelho, aula n.6, op. cit., p. 3. 
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A Arquitetura e a Escultura estão intrinsecamente ligadas e, nesse 

sentido, ambas são criadoras de espaço. Esta obra, em particular, traduz 

o processo que marca a disciplina da Arquitetura, “parece um percurso 

de exercícios, de experiências, de recortar e de descobrir sombras e luzes 

que penetram o interior.”191 Nesta perspetiva, Siza acrescenta que “nada 

está mais próximo da Arquitetura do que a Escultura. Cada plano é 

transição para outro plano. Sobre eles passeia a luz.”192 Portanto, a es-

sência do espaço emerge através da sua experienciação. 

 As palavras de Manuel Botelho manifestam a importância da es-

sência no sentido do espaço. A forma surge no espaço, mas, também, o 

proporciona, e nesse sentido, a relação do sujeito com o espaço faz ‘des-

pertar’, através da experiência própria, o entendimento do mundo e da 

dimensão do ser. Segundo Siza, Chillida “era o Mestre das relações do 

espaço (…) [na] sua visão não bastava uma forma no espaço.”193 Na ver-

dade, a forma permite reconhecer, e como já referido anteriormente, “a 

forma torna-se num eficaz intermediário entre o mundo das ideias e a 

realidade concreta”194. No entanto, sem a matéria (o sensível), qualquer 

forma (o concreto), assim como espaço, pode perder a sua essência, 

porque:  

As coisas têm uma luz dentro delas, e esta luz que existe nas coisas, 

é aquilo que um arquiteto tem que descobrir quando faz um projeto. 

(…) É ouvir o que não se vê, é descobrir o que não se sente, a luz de 

dentro. Esta dimensão, é a dimensão poética. Mas tinha razão Hei-

degger, não há possibilidade de arte sem poesia, sem esta capacidade 

de ultrapassarmos aquilo que é racional.195 

 Tal como acontece na arquitetura, a escultura de Chillida de-

monstra como o processo do fazer criativo não depende apenas de um 

materializar. Depende, também, de um processo de experimentação, 

que intersecta a intuição com as “certezas antagónicas”196, que resultam 

das diversas referências que moldam o autor. Por esse motivo, a forma 

não deverá ser autónoma de um significado nem de um significante, 

 
191 Idem, p. 4; 
192 Álvaro Siza, “Nada está mais próximo da Arquitetura do que…” in 02 Textos, op. cit, p. 29; 
193 

Álvaro Siza, “Eduardo Chillida” in 02 Textos, op. cit., p. 85; 
194 Fernando Espuelas, op. cit., p. 75; 
195 Manuel Botelho, aula n.6, op. cit., p. 4. 
196 Álvaro Siza, “O Tempo desenha a Arquitetura” in 02 Textos, op. cit., p. 21. 
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fig.64 The Dance, de Henri 
Matisse, 1910. Manuel  
Botelho, aula n.6, slide 14. 
Ciclo MDArC, 2017. 

porque, desse modo, e nas palavras de Manuel Botelho, a “luz interior” 

permanecerá escondida. O arquiteto constrói para o outro, projetando 

o sentido do eu. Do inteligível significado (autor) ao sensível signifi-

cante (leitor) permanece a ambiguidade que permite que surja na obra 

a dimensão poética, que ultrapassa o racional, e que evidencia a poesia 

do diálogo entre o eu e o outro. 

A construção é a arte de formar um todo com sentido a partir de 

muitas partes. (…) É aqui, onde os materiais concretos são reunidos 

e erigidos, que a arquitetura imaginada se torna parte do mundo 

real.197 

 Deste modo, o “coisificar” traduz-se na capacidade de questionar: 

“O que são as coisas?”198, de as transformar construindo a “luz do inte-

rior”, de trazer a dimensão poética para a dimensão física, onde o signi-

ficado e o significante se devem encontrar em pleno diálogo, para que 

na obra se faça sentir a presença da essência. 

 Quanto à “relação com a natureza das coisas”199, Manuel Botelho 

refere o quadro de Matisse (fig.64) para exemplificar a relação do artista 

com a “essência das coisas”. Segundo o arquiteto, a Natureza é um mis-

tério, esconde o que as coisas são. No entanto, a Natureza, também pro-

porciona a oportunidade e o artista, ou o arquiteto, aproveita-a. No 

fundo, a Arte desvenda o mistério, porque através da cumplicidade, di-

aloga com a Natureza.   

Há, por assim dizer, uma relação profunda de diálogo entre a baila-

rina e a Terra, ou se quisermos, a Arte e a Natureza têm de conviver, 

e têm de dialogar, e tem de haver cumplicidade entre ambas as coi-

sas, se não, não há Arte. Esta personagem, faz-me pensar que este 

quadro é importante para o arquiteto, porque a Arquitetura não é 

uma coisa que se pousa na terra, é uma coisa que nasce da terra, 

quase como uma árvore, com raízes. Fazer raízes da Arquitetura já 

é poesia, mas é importante fazer isto.200 

A obra de Matisse, mais do que um sentido metafórico, ‘entra em 

cena’ como caracterização do processo do fazer arquitetónico. Do pen-

samento à consciência, a obra arquitetónica relaciona, medeia e, acima 

 
197 

Peter Zumthor, Pensar a Arquitetura, (trad. Astrid Grabow), (2ª ed. ampliada), Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili, 2009, p. 10-11; 
198 Manuel Botelho, aula n.6, op. cit., p. 5; 
199 Idem; 
200 Idem, p. 4-5. 
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fig.65 Esquisso da Acrópole 
de Atenas, de Louis Kahn. 
Manuel Botelho, aula n.6, 
slide 19. Ciclo MDArC, 
2017. 
 
fig.66-68 Sinagoga Hurva, 
Jerusalém, de Louis Kahn, 
1968-1973. Manuel Botelho, 
aula n.6, slides 32, 30 e 31. 
Ciclo MDArC, 2017. 

de tudo, projeta significados. A bailarina não é apenas arte, é a condição 

do “ser-no-mundo”, da experiência e compreensão da Terra como lugar 

de perceção, articulação e de um despertar dos sentidos. No fundo, en-

tende-se que, para Manuel Botelho, a bailarina representa mais do que 

o ‘espírito criativo’, representa, também, a fragilidade da Arquitetura, 

porque, na sua essência, depende da Natureza, de um ambiente. 

Na experiência da arte sucede uma particular troca; eu concedo-lhe 

as minhas emoções e associações ao espaço e o espaço concede-me 

a sua atmosfera, que atrai e emancipa as minhas perceções e os meus 

pensamentos.201 

 Nas palavras de Pallasmaa, faz-se sentir o que é essa dimensão 

poética, quer na Arte, quer na Escultura ou na Arquitetura. Como tal, a 

poesia traduz-se nesse processo de intercâmbio. Tal como a obra de 

Chillida, a obra de Matisse projeta a dimensão poética, pela dimensão 

do ser, uma dimensão que Manuel Botelho, constantemente, traz para 

o plano arquitetónico.  

Neste sentido, o arquiteto refere um outro modo de pensar a po-

esia na Arquitetura, que tem que ver com a obra de Louis Kahn. Para 

Manuel Botelho, L. Kahn era um arquiteto bastante sensível à Arquite-

tura do Passado, de princípios que remontam às origens da arquitetura 

grega e romana. Arquitetura, na qual permanece a riqueza dos espaços 

que se transformam através da luz, mas que, também, transformam a 

luz. Embora não construída, a Sinagoga Hurva, projetada por L. Kahn 

para Jerusalém, é exemplar dessa riqueza. A estrutura traduz-se na pró-

pria essência da forma, pelo jogo de cheios e de vazios que pautam as 

diversas entradas de luz filtrada ou, nas palavras de Manuel Botelho, de 

uma “luz desmaterializada.”202 Seria um Templo que, claramente, se 

destacaria da envolvente, não apenas pela sua escala, como pela sua di-

mensão poética. Segundo Manuel Botelho, a obra deste arquiteto traduz 

o que é o verdadeiro “casamento do silêncio com a luz”203, e acrescenta 

que ambos “são necessários para que surja a Arquitetura.”204  

 
201 Juhani Pallasmaa, Los Ojos de la Piel. La Arquitectura y los Sentidos, op. cit., p. 13. [tradução 
livre] En la experiencia del arte tiene lugar un peculiar intercambio; yo le presto mis emociones y 
asociaciones al espacio y el espacio me presta su atmósfera, que atrae y emancipa mis percepciones 
y mis pensamentos.; 
202 Manuel Botelho, aula n.6, op. cit., p. 7; 
203 Idem, p. 5; 
204 Idem. 



Dos ‘Mapas e Diálogos na Arquitetura Contemporânea’ 

 

118 

 

69. 

 

70. 

 

 

 

  



Do Autoral em Arquitetura . Manuel Botelho 

119 

 

fig.69 Casa Maia Ribeiro, 
Maia, de Manuel Botelho, 
1994, aula n.6, slide 99.  
Ciclo MDArC, 2017. 
fig.70 Casa Gilardi, México, 
de Luis Barragán, 1976.  

 Mas o que é o silêncio em Arquitetura? Em que circunstância 

acontece o “casamento do silêncio com a luz”? A luz, na Arquitetura, 

eternamente se transforma. Funciona como elemento imprescindível 

para a experiência arquitetónica, porque oferece ‘a presença’ na forma 

e faz emergir a matéria. Quanto ao silêncio, entende-se que é forma, 

mas é, também, o sentido espiritual no espaço, que “transcende  aquilo 

que é imediato e que é racional”205. A dimensão poética no espaço 

emerge da intersecção de ambos. A poesia do ‘espírito criativo’ de L. 

Kahn pode-se reconhecer como uma referência autoral para Manuel 

Botelho. Na sua opinião, L. Kahn era “um arquiteto à moda da Escola 

do Porto”, porque para além de desenhar bastante, utilizava o desenho 

“para encontrar o silêncio e a luz. (…) O silêncio, não é uma aprendi-

zagem de fazer coisas, é o diálogo com as coisas, com a essência do que 

são as coisas.”206  

 Quando Manuel Botelho se propõe a falar desta questão através 

de outros autores, não está apenas a dar conhecimento das suas referên-

cias autorais, está a partilhar o estudo do percurso de alguns arquitetos 

que, acima de qualquer questão social, política, cultural ou temporal, 

procuram emancipar a dimensão poética de cada gesto, em cada lugar. 

Como tal, representam o equilíbrio entre a intuição e o conhecimento, 

do qual, nasce e se concretiza a Arquitetura. Portanto, a aula de Manuel 

Botelho, não se traduz apenas na comunicação de um gosto pessoal, é 

mais profundo, é um reconhecer do eu através do outro, de um revisitar 

das preocupações, de vontades e dúvidas através da obra autoral.  

 Neste sentido, através de duas obras suas, a Casa Maia Ribeiro e a 

remodelação da Capela do Seminário Maior de Lamego, Manuel Bote-

lho propõe-se falar das preocupações que o acompanham há muito 

tempo e que, “algumas vezes, traduzem-se em coisas muito pequeninas, 

muito simples.”207 Do reconhecer através da obra autoral, a Casa Maia 

Ribeiro oferece uma ‘revisita’, quase imediata, a uma outra habitação, a 

Casa Gilardi, de Luis Barragán. Esta ‘revisita’ não se ocupa de uma as-

sociação espacial, mas de uma relação poética entre o silêncio e a luz, de 

uma ‘narrativa sensorial’. A luz, a interioridade e a intimidade, revelam 

 
205 Idem, p. 2; 
206 Idem, p. 5; 
207 Idem, p. 7. 
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fig.71 Casa Maia Ribeiro, 
Maia, de Manuel Botelho, 
1994, aula n.6, slide 69.  
Ciclo MDArC, 2017. 
fig.72 Casa Luis Barragán, 
México, de Luis Barragán, 
1948. 
fig.73 Casa Maia Ribeiro, 
Maia, de Manuel Botelho, 
1994, aula n.6, slide 60.  
Ciclo MDArC, 2017. 
 
fig.74-75 Capela do Seminá-
rio Maior de Lamego, La-
mego, de Manuel Botelho, 
1994, aula n.6, slide 137 e 
116. Ciclo MDArC, 2017. 
 

ser uma preocupação presente nas obras de ambos os autores. No en-

tanto, nesta ‘revisita’, ainda se faz sentir uma outra relação, claramente, 

mais espacial, a Casa Luis Barragán. Esta segunda ‘revisita’, a outra obra, 

mas ainda assim relativa à habitação, tem que ver com um exercício in-

dispensável, não apenas para o arquiteto, como para o “ser-no-mundo”, 

que é o exercício da observação. 

Aprender a ver é fundamental para um arquiteto, existe uma baga-

gem de conhecimentos aos quais inevitavelmente recorremos, de 

modo que nada de quanto façamos é absolutamente novo.208 

 A memória coleciona imagens e, naturalmente, intersecta infor-

mação. “As grandes obras de Arquitetura expressam sentimentos. (…) 

há uma transferência de sentimos do artista, ou do arquiteto, que atra-

vessam o tempo, desde o passado até ao presente.”209 Neste sentido, en-

tende-se que o autoral se traduz num processo de “coisificação” cons-

tante. Do reconhecer ao recriar, o autor ‘é tocado’ e ‘visa tocar’, num 

processo de sentimento-intelecto-intuição, que pauta a experiência. 

   A Casa Maia Ribeiro é isso mesmo, é um acumular de referências, 

das dúvidas que se tornaram certezas, onde a dimensão poética deter-

mina cada traço delineado, de um diálogo da Casa com a Natureza, 

numa procura inesgotável da “luz interior”, de um despertar de textu-

ras, sons e cheiros. Onde as coisas simples se tornam grandes na sua 

essência, e onde a tradição ‘vibra’ através da inovação, da provocação 

ao longa da “sequência de espaços”210, do “sentido metamórfico que as 

coisas podem ter”211. Circunstâncias visíveis, também, na Capela de La-

mego, obra que o arquiteto caracteriza como uma “caixa dentro da ou-

tra caixa”212. Este “sentido da coisificação”213 através da dimensão da 

história e do tempo, num diálogo permanente com o existente.  

No fundo, o cuidado que Manuel Botelho revela no “sentido da 

palavra”, igualmente se faz sentir na sua obra. O cuidado com a escala, 

a “luz interior”, o silêncio, a materialidade, os pormenores, revelam 

uma relação plena entre “essência-aparência”. 

 
208 Álvaro Siza, Imaginar a Evidência, op. cit., p. 139; 
209 

Frank Gehry, documentário de Emile Rafael, op. cit; 
210 Manuel Botelho, op. cit., p. 9; 
211 

Idem, p. 10; 
212 Idem, p. 12; 
213 Idem, p. 14. 
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Da (re)construção . 
 

Anunciei que ia falar sobre “Escalas”, mas é uma aula que eu estou a 

preparar e, para dizer a verdade, não consegui acabar. Não consegui, 

é muito difícil. A coisa mais difícil da Arquitetura é a escala. (…) 

Então, vou dar três exemplos de três critérios de recuperação. Se me 

perguntarem qual é o justo, eu não sei, acho que cada situação é uma 

situação. Não tenho nenhuma teoria de restauro, nem como Ruskin, 

nem como Viollet-le-Duc.214 

 Do pensamento à consciência, a aula de Souto de Moura introduz 

a importância dos “agentes concretos” na arte do “savoir faire”215, do 

saber fazer arquitetónico. A partir de “alguns projetos de recuperação e 

restauro”216, particularmente de sete projetos, o arquiteto evidenciou 

uma ‘consciência arquitetónica’ inquestionável perante o sentido de 

cada gesto (seu e já existente), do lugar e da essência do ser. Na verdade, 

a dimensão poética faz parte da sua prática, mas é a partir da dimensão 

física, ou de uma relação humana com a Arquitetura, que a sua obra 

nasce, porque a “Arquitetura nasce para resolver problemas. As emo-

ções e a estética vêm sempre depois. Nunca podem estar à partida.217 

 A prática projetual de Souto de Moura não se ocupa apenas de 

uma questão de método, ocupa-se, também, de uma constante inquie-

tação sobre o “ser-no-mundo”. “A Arquitetura é a vida. (…) É descobrir 

a alma numa casa.”218 Deste modo, o mapa de aula expõe não só uma 

perspetiva sensível, mas também prática, sobre o que significa o sentido 

de “vida” na Arquitetura, bem como algumas questões concretas do fa-

zer arquitetónico. “A grande qualidade da arquitetura é o edifício-             

-objeto ultrapassar a sua função específica e estabelecer novas relações 

e desenvolver a envolvente.”219 Tal como Siza, Souto de Moura expõe 

que a forma deve ultrapassar a sua “função específica”, porque para 

além de ser um desafio, permite estabelecer relações do gesto com o lu-

gar, com o ambiente em que se insere. 

 
214 Souto de Moura, aula n.7, op. cit., p. 2; 
215 Idem, p. 22; 
216 Idem, p. 2; 
217 Souto de Moura, entrevista ao Público, op. cit.; 
218 

Souto de Moura, proferindo as palavras de Fernando Távora. Entrevista a Anabela Mota 
Ribeiro, Eduardo Souto de Moura: "Faço as casas para mim. O cliente é um heterónimo". Publi-
cado originalmente no Jornal de Negócios a 17 de julho de 2015; 
219 Souto de Moura, entrevista ao Público, op. cit. 
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fig.76-77 Ruína do Gerês, de 
Souto de Moura, 1980-82, 
aula n.7, slide 4 e 3.  
Ciclo MDArC, 2017. 
 

Ao longo do tempo fui percebendo que isto é um conjunto de rela-

ções com os sítios, os materiais, as culturas, as pessoas, as técnicas 

de construção. É a empatia que existe entre estes fatores todos que 

faz com que a arquitetura nasça, exista.220 

 Todavia, essa “empatia” é, também, “fazer poesia” da Arquitetura. 

A dimensão poética em Souto de Moura traduz-se numa relação que 

transcende a obra como objeto. Apesar de pragmático, procura a essên-

cia das coisas a partir do diálogo entre significado e significante, porque 

existem emoções associadas aos sentidos estimulados pela experiencia-

ção da obra arquitetónica. Deste modo, entende-se que a poesia emerge 

do diálogo entre significação, materialidade e ambiente. De um pro-

cesso que está para além das “meras coisas”.  

Na altura, porque é que eu achei graça recuperar esta ruína? Não é 

por ter graça, é porque eu “fui levado a”. Havia um poeta, que eu na 

altura andava a ler, um conjunto de poetas, que era o [Guillaume] 

Apollinaire, que dizia em francês: If faut faire une ruine plus belle 

que les autres. É preciso fazer uma ruína mais bela que as outras.221  

 Da “ruína mais bela que as outras”. É assim que Souto de Moura 

descreve aquela que foi a sua primeira obra arquitetónica, a Ruína do 

Gerês. Nesta perspetiva, e pelas palavras de Manuel Botelho, entende-  

-se que nesta obra encontra-se presente o “sentido da coisificação”222. 

Na presença desta “ruína”, é possível fazer a leitura da transformação 

de um gesto antigo através de um gesto novo.  

Neste sentido, a essência da obra será continuamente a própria 

ruína na sua relação com o lugar. Dos vários gestos possíveis, o mais 

sensato para Souto de Moura, seria emancipar o seu gesto, conver-

tendo-o na própria ruína. Deixar a “caixa aberta para a água”223, “con-

solidar as pedras, um caixilho de ferro e guarda para aproveitar o ter-

raço.”224 No fundo, Souto de Moura reconheceu as particularidades da-

quele ambiente, demonstrando que é possível “transformar a natureza, 

respeitando-a.”225 

 
220 Souto de Moura, entrevista ao Público, op. cit.; 
221 Souto de Moura, aula n.7, op. cit., p. 2; 
222 Manuel Botelho, aula n.6, op. cit., p. 14; 
223 Idem, p. 3; 
224 Idem; 
225 Álvaro Siza, entrevista ao Público, op. cit. 



Dos ‘Mapas e Diálogos na Arquitetura Contemporânea’ 

 

126 

 

78. 

 

 

 

 

 

 

  



Do Autoral em Arquitetura . Souto de Moura 

127 

 

fig.78 Ruína do Gerês, de 
Souto de Moura, 1980-82, 
aula n.7, slide 5. Ciclo 
MDArC, 2017. 
 
fig.79-80 Pousada de Santa 
Maria do Bouro, Amares, 
de Souto de Moura, 1997, 
aula n.7, slide 9 e 15. Ciclo 
MDArC, 2017. 
 

(…) a ruína foi fechada e nunca funcionou, mas tem o belíssimo es-

petáculo deste terraço. (…) por um lado, fiquei contente, porque 

cada vez mais, como confirmava a teoria do [Auguste] Perret: “um 

bom edifício, dá sempre uma bela ruína”; e como eu estava a pro-

mover a ruína da ruína, achei que tinha feito um belo edifício.226 

 O sentido da memória é um elemento que se faz sentir na prática 

projetual de Souto de Moura. Neste sentido, “promover a ruína da ru-

ína” traduz a intenção que começa por invocar a memória como im-

pulso do fazer criativo. Ou seja, a “arquitetura é matéria concreta”227, no 

entanto, da perceção háptica, entende-se que tende a ser, constante-

mente, matéria sensível. Quer isto dizer que a ‘consciência arquitetó-

nica’ surge a partir da matéria concreta, mas que se compõe pela articu-

lação e armazenamento, consciente e inconscientemente, de memórias 

sensoriais.   

Neste sentido, entende-se que, em Souto de Moura, o processo do 

fazer criativo, para além do intelecto, tende a ser estimulado pelo senti-

mento. Deste modo, e refletindo sobre esta prática projetual, entende-  

-se que as memórias são estímulos de um processo mental e prático, no 

qual, se encontra presente uma vontade interpretativa, de um reinter-

pretar da tradição. Como tal, a recuperação da Pousada de Santa Maria 

do Bouro, em Amares, é um dos exemplos que evidenciam essa vontade.  

Portanto, esta visita ao mosteiro, tinha um certo imaginário. No 

fundo, isto era o panorama que nós [família] visitávamos nas férias, 

esta ruína, cujos muros – a coisa que eu mais gostava desta ruína – 

tinham um metro e meio de espessura, eram duas paredes de cin-

quenta e no meio tinha uma caixa de ar de terra. (…) Se não podía-

mos reconstruir o mosteiro tal como ele era, pelo menos, estava in-

teressado na lógica. Mesmo sendo moderno, eu queria reconstruir a 

lógica desse sistema hidráulico, que era genial.228 

 A Arquitetura constrói cidades, constrói ambientes e, como con-

sequência, conforma lugares, que resultam de intenções que se vão ma-

terializando e agregando com o passar o tempo. Pela mesma razão, não 

será que a poesia na Arquitetura se traduz igualmente pelo acumular de 

significados e de circunstâncias?  

 
226 

Souto de Moura, aula n.7, op. cit., p. 3; 
227 

Peter Zumthor, op. cit., p. 66; 
228 Souto de Moura, aula n.7, op. cit., p. 3. 
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fig.81-82 Pousada de Santa 
Maria do Bouro, Amares, 
de Souto de Moura, 1997, 
aula n.7, slide 17 e 24.  
Ciclo MDArC, 2017. 
 
fig.83-84 Requalificação e 
recuperação do Convento 
das Bernardas, Tavira, de 
Souto de Moura, 2012, 
aula n.7, slide 54 e 84.  
Ciclo MDArC, 2017. 
 

Neste sentido, entende-se que a recuperação da obra arquitetó-

nica compõe um verdadeiro desafio para o arquiteto, desde a definição 

dos critérios de intervenção até ao diálogo entre os diferentes gestos. 

Segundo Souto de Moura, nesta obra, não era possível manter a ruína 

“duplamente ruína”229, porque “ao contrário do que se pensa, (…) o Pa-

trimónio é muito mal feito e as paredes são pousadas em terra, com uma 

pedra deitada, e não aguentavam a mínima escavação.”230 Era possível 

manter a intenção original, ou parte da lógica da infraestruturas com 

que o Mosteiro foi desenvolvido, mas não era possível manter a lógica 

construtiva. Para além de não ser segura, era necessário reajustar a pro-

porção e a escala, para o novo uso pretendido.  

(…) “eu sou moderno, e isto é antigo, gosto muito do contraste.” 

Toda a teoria, em parte, da Carta de Veneza e das propostas do 

Scarpa, do novo com o antigo, comecei progressivamente a desinte-

ressar-me. (…) Então, utilizei betão, mas achei que o betão deveria 

ficar fundido no resto do edifício. (…) No fundo, o que eu fiz foi 

fazer um edifício moderno construído com pedras antigas.231 

 Apesar de ser uma recuperação que praticamente reedificou a ru-

ína, quer pelo exterior, quer pelo interior, para Souto de Moura não lhe 

interessava fazer “o manifesto do moderno em relação ao antigo.”232 

Portanto, a composição modifica, mas a materialidade mantém-se. Si-

multaneamente, demonstra como “o manifesto do moderno” a priori, 

não depende de uma rutura através de um gesto irreverente, no entanto, 

depende de uma coerência básica de pensamento, que tem que ver com 

os princípios próprios. 

Em cada intervenção, vou mudando de atitude, porque as culturas 

são diferentes, os edifícios são diferentes, são seres vivos, têm de ser 

domesticados de maneiras diferentes. Não há duas maneiras de tra-

tarmos os animais.233 

 A requalificação do Convento das Bernardas representa uma 

nova atitude perante o antigo, e revela a capacidade de um fazer sensível 

às  ‘vibrações’  dos gestos existentes. Originalmente, construído entre o 

 
229 Souto de Moura, aula n.7, op. cit., p. 2; 
230 

Idem, p. 4; 
231 

Idem, p. 6-7; 
232 Idem, p. 6; 
233 Idem, p. 12. 
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fig.85-86 Requalificação e 
recuperação do Convento 
das Bernardas, Tavira, de 
Souto de Moura, 2012,  
aula n.7, slide 87 e 103.  
Ciclo MDArC, 2017. 

séc. XVII e XVIII, com a função de ser um convento e, posteriormente, 

entre o séc. XIX e XX, transformado numa fábrica de farinha, o Con-

vento das Bernardas localiza-se “no limite de Tavira”234 e representa, 

“completamente, um ambiente diferente.”235 Para Souto de Moura, este 

convento, mesmo sendo ruína, era cidade, não se tratava “de recuperar 

um edifício isolado”236, por isso, de algum modo teria de continuar ci-

dade. 

O melhor exemplo de utilização de Património, aquilo que o salva e 

que o conserva, é o uso. Se Roma está de pé, é porque foi usada. (…) 

Portanto, se transformarmos um mosteiro em apartamentos, de cer-

teza, que as pessoas vão para lá viver e conservam, porque as igrejas 

existem e estão boas, porque é preciso fazer missa ao Domingo, por-

que quando começa a chover em cima do altar o padre manda ar-

ranjar o telhado. (…) Isto não é um objeto, é um fragmento de ci-

dade.237 

 Como anteriormente referido, a cidade resulta de um acumular 

de significados e gestos “carregados de história”. Neste caso, Souto de 

Moura queria preservar a particularidade de um ambiente e, por esse 

motivo, o Convento deveria “pertencer à cidade”238, deveria funcionar 

como um “edifício aberto para a cidade.”239 Portanto, pelas formas 

torna-se possível reconhecer cidades. É nesta perspetiva que se entende 

a postura de Souto de Moura, porque o seu gesto tinha como objetivo 

conformar uma determinada genética espacial e cultural, e nesse sen-

tido, a forma é também identidade. Reconstruir uma ruína, omitindo 

essa identidade, como memória coletiva, não era sensato na perspetiva 

de Souto de Moura.  

A Arquitetura não é um ato de desenho, não é um ato platónico da 

construção de uma ideia. É a construção de um objeto onde se vai 

passar uma ação humana, que é a vida. (…) Portanto, é a ação que 

determina as formas. (…) O Novalis dizia: “Quanto mais poético 

mais real”. Portanto, a poesia vem da realidade pura e dura.240 

   

 
234 

Idem; 
235 Idem; 
236 Idem; 
237 Idem, p. 13; 
238 

Idem; 
239 Idem, p. 18; 
240 Idem, p. 15. 
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fig.87 Recuperação do Con-
junto Turístico São Louren- 
ço do Barrocal, de Souto de 
Moura, 2016. 
fig.88 Recuperação do Con-
junto Turístico São Louren- 
ço do Barrocal, de Souto de 
Moura, 2016, aula n.7, slide 
124. Ciclo MDArC, 2017. 
 
fig.89-90 Recuperação do 
Conjunto Turístico São Lou-
renço do Barrocal, de Souto 
de Moura, 2016, aula n.7, 
slide 119 e 121. Ciclo 
MDArC, 2017. 
 

 Deste modo, a insistência do estudo sobre as questões concretas 

da Arquitetura, conforma a poesia de um processo, em que privilegia o 

diálogo com a dimensão do ser, mas que simultaneamente define um 

equilíbrio da relação entre essência e aparência. Portanto, o sentido da 

obra faz-se sentir pela intimidade do gesto com o lugar, e pelas várias 

questões – materialidade, proporção, estabilidade, rentabilidade, entre 

outras – que compõe ‘um todo’. Estas questões são importantes nesta 

prática projetual, e fazem-se sentir particularmente numa outra obra, a 

recuperação do Conjunto Turístico São Lourenço do Barrocal. 

(…) terceira operação de restauro, diferente. Portanto, vou radical-

mente, de um edifício moderno feito com pedras antigas. Tavira é 

uma espécie de meio termo, tem telhado, mas é um telhado mo-

derno, abri janelas. Aqui, fiz uma operação a queixar-me de pastiche. 

(…) aceitei fazer [outra] recuperação, porque a paisagem é maravi-

lhosa, o monte é maravilhoso e, no fundo, o património não é um 

objeto material, é um ambiente, é uma geografia. Eu nunca recupe-

raria essa geografia se a fizesse nova.241  

 A dimensão poética do lugar revela-se através da obra. O lugar é 

o próprio instrumento de trabalho, é uma geografia que estimula o fazer 

criativo. Para Souto de Moura, a intemporalidade de um gesto não se 

podia desvanecer e, por isso, foi “mantendo os materiais e as técnicas 

construtivas. Foi tudo, exatamente, como era feito.”242 Portanto, é esta-

belecido o princípio de respeitar o existente, para que o ambiente per-

maneça. “Posso fazer tudo de novo em Los Angeles, aqui ou acolá, mas 

aqui, para manter este ambiente, eu recuperei fazendo igual.243 Deste 

modo, quebra-se novamente "o mito do Património: para construir Pa-

trimónio, ou conservar no séc. XXI, é preciso fazer tudo de novo.”244 

Portanto, Souto de Moura decidiu manter a “mesma linguagem, (…) 

mesma caligrafia.”245 

Esta coisa é maravilhosa, que é o excitante na Arquitetura, (…) épo-

cas diferentes, culturas diferentes e, no fundo, a Arquitetura perma-

nece. A mesma responde sempre. A forma serve sempre e [sempre] 

responde à função.246 

 
241 

Idem, p. 18; 
242 

Idem, p. 21; 
243 Idem, p. 19; 
244 Idem; 
245

 Idem; 
246 

Idem, p. 23. 
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fig.91 Mercado Municipal 
de Braga, de Souto de 
Moura, 1984. As duas fa-
chadas, aula n.7, slide 31. 
Ciclo MDArC, 2017. 
fig.92 Mercado Municipal 
de Braga, de Souto de 
Moura, 1984, em justaposi-
ção com uma Stoa, aula n.7, 
slide 33. Ciclo MDArC, 
2017. 
fig.93 Mapa de aula, Souto 
de Moura, aula n.7. Ciclo 
MDArC, 2017. 
 
fig.94 Pormenor do Mapa 
de aula. 

Atuar sobre a cidade não é resolver problemas: é clarificar e adicio-

nar ambiguidade simultaneamente, para tornar presente a grande 

riqueza do que significam os lugares. Criar lugar onde não havia. 

Introduzir escalas de referências imprevistas. Aproveitar qualquer 

chamada aos sentidos para aumentar a significação mental do lu-

gar.247 

 Considerando as palavras de Solà-Morales, entende-se que o ar-

quiteto tem em mãos o desafio de “clarificar e adicionar”. Neste sentido, 

recuperar ou inserir, implica não só o conhecimento do lugar, como 

também a “significação mental do lugar”. Por esse motivo, o arquiteto 

tem a necessidade de se afastar da sua própria condição para conseguir 

fazer a leitura, em plenitude, da memória e, culturalmente, do carácter 

arquitetónico do lugar. Portanto, para inserir um novo gesto, mesmo 

que seja através da rutura, é necessário “aprender a ver”. O Mercado 

Municipal de Braga, a segunda obra de Souto de Moura, na sua essência, 

é uma obra que exemplifica como é possível fazer a leitura de um am-

biente e, ainda, mais tarde, a transformação do próprio gesto. 

Isto é Braga romana: temos o Cardo, o Decumanos, as estradas, as 

portas que o barroco utilizava para fazer praças, mosteiros e igrejas, 

o antigo Forum com a catedral, e depois havia os campos à volta. 

(…) Eu estabeleci um percurso, que já existia coberto, e que corta a 

colina. Portanto, fiz dois muros de suporte: um em betão e outro em 

pedra. (…) No fundo, a minha ideia era fazer uma espécie de Stoa, 

um lugar de convívio urbano, em que as pessoas atravessavam tal 

como os romanos nos Templos e nas Stoas.248 

 O desafio desta obra não deixa de ser pautado por aquilo que se 

pode considerar uma ‘sensibilidade estratégica’. Ao inserir uma inten-

ção num lugar já repleto de intenções, é necessário partir de uma leitura 

da dimensão histórica, mas é imprescindível observar aquilo que define 

as convergências do lugar, que é a vida. Pelo que, neste processo, é pos-

sível observar, novamente, como o lugar, por si só, é um instrumento 

de trabalho, e o ‘coração’ da estratégia. Contudo, e naturalmente, o lu- 

 
247 

Manuel de Solà-Morales, De cosas urbanas. Textos de Manuel de Solà-Morales, Kenneth  

Frampton, Hans Ibelings. (título original: A matter of things). (trad. Pedro Donoso). Barcelona: 
Editorial Gustavo Gilli, 2008, p. 72. [tradução livre] Actuar sobre la ciudad no es resolver proble-
mas: es clarificar y añadir ambigüedad a la vez, para hacer presente la gran riqueza de lo que 
significan los lugares. Crear lugar donde no lo había. Introducir escalas de referencia imprevistas. 
Aprovechar cualquier llamada a los sentidos para aumentar la significación mental del sitio.; 
248 Souto de Moura, aula n.7, op. cit., p. 8-9. 
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fig.95-96 Requalificação do 
Mercado Municipal de 
Braga, 2010, de Souto de 
Moura, aula n.7, slide 38 e 
42. Ciclo MDArC, 2017. 
 
fig.97 Mercado Municipal 
de Braga, de Souto de 
Moura, 1984, aula n.7, slide 
34. Ciclo MDArC, 2017. 
fig.98 Mercado Municipal 
de Braga, de Souto de 
Moura, 2010, em justaposi-
ção com um desenho de G. 
Terragni, aula n.7, slide 53. 
Ciclo MDArC, 2017. 

gar pode ser abordado e pode influenciar a intenção de inúmeras ma-

neiras, porque em cada intervenção emerge um gesto próprio. 

[O] mercado foi feito, e foi demolido. A cobertura começou a ceder 

e o Presidente da Câmara disse: “Isto vai ser demolido, porque está 

em perigo. (…) Custava um bocado demolir aquilo que tinha feito, 

mas percebi que não tinha alternativa. Então perguntei uma coisa, 

que tem de ser, que tem muita força, se ele encontrava um programa, 

que eu pudesse introduzir na demolição, nas ruínas do mercado.249 

 Deste modo, Souto de Moura iniciou o exercício de transformar 

o próprio gesto. A intenção original de um lugar de convívio manteve-

-se na composição, no entanto, o cheio passou a vazio, e o que era vazio 

passou a cheio. Como consequência, marcado pelos pilares do antigo 

mercado, emerge um pátio que passa a definir o ritmo de um percurso. 

Portanto, com uma nova função, este espaço central encontra-se ‘abra-

çado’ por uma escola de música e dança, e pelos muros que já delimita-

vam a intervenção. 

Na parte negativa, aquilo que era edifício, passou a ser aberto. O que 

era aberto, passou a ser edifício. (…) No fundo, esta técnica é influ-

enciada pelo (…) artigo do Rossi, em que ele fala de Split250, ou Splat, 

do Palácio Diocleciano. Exatamente, um edifício que passou a ser 

cidade.251 

 No fundo, entende-se que esta obra representa o sentido de trans-

formação em Arquitetura, do repensar de um gesto, para que seja outra 

coisa. Tal como nas palavras de Manuel Botelho, este sentido de “coisi-

ficação”, que é fazer poesia da Arquitetura. Como desafio para qualquer 

autor, entende-se que conforma um exercício singular, na medida em 

que, perante a “coisificação”, neste caso, da própria obra, não deixa de 

ser necessário o distanciamento por parte da condição própria de autor. 

Quase como se o autor tivesse de assumir de uma espécie de ‘heteró-

nimo autoral’.  

Nesta perspetiva, a ampliação e requalificação do Museu de Santo 

Tirso, estabelece a necessidade de um outro tipo de distanciamento: do 

eu com o outro, mas durante o processo do fazer arquitetónico.   

 
249 Idem, p. 10; 
250 O Palácio Diocleciano foi construído em Split, entre 293 e 305. Sobre as ruínas desta obra 
permanece a dúvida do que terá sido a sua função: a estrutura de um palácio ou de uma cidade; 
251 Souto de Moura, aula n.7, op. cit., p. 10. 
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fig.99-101 Ampliação e re-
cuperação do Museu de St. 
Tirso, de Souto de Moura, 
2016, aula n.7, slide 211, 212 
e 213. Ciclo MDArC, 2017. 
 
fig.102-103 Ampliação e re-
cuperação do Museu de St. 
Tirso, de Souto de Moura, 
2016, aula n.7, slide 208 e 
210. Ciclo MDArC, 2017. 

Pediram-nos para fazer um edifício para o Museu da Escultura. (…) 

entregaram a mim e ao Siza. (…) É evidente que existe, tem de exis-

tir, uma certa hierarquia. Eu não vou passar a vida a discutir com o 

Siza. Aliás, o Siza, para além de ser muito bom arquiteto, é muito 

bem educado e diz: “Comece, veja o que acha e depois falamos.” O 

princípio de nos darmos bem, é sempre esse.252 

 Neste sentido, e considerando a aula de Souto de Moura, entende-   

-se que o sentido autoral se traduz pela harmonia de uma ‘intersecção 

de gestos’, não só pela sensibilidade, como, também, pela maturidade 

que parte do intelecto, mas que é conduzida pelo sentimento.  

Por tudo isto, antes mesmo de nos pormos a observar os outros, de-

veríamos saber bem quem somos nós. O conhecimento do próximo 

implica esta especificidade: passa necessariamente através do conhe-

cimento de nós próprios (…)253 

 A ‘consciência arquitetónica’, em Souto de Moura, surge acom-

panhada de um pragmatismo evidente, no entanto, encontra-se simul-

taneamente pautada pela constante presença da dimensão poética. A 

sua ‘postura arquitetónica’ permite uma ‘abertura’ mental que se dispõe 

para “o conhecimento do próximo”, porque “tudo faz parte da mesma 

construção de arquitetura”254, e todos os gestos são fragmentos que com-

põe o universo. Como tal, nas palavras de Siza, “todos os gestos – tam-

bém o gesto de desenhar – estão carregados de história, de inconsciente 

memória, de incalculável, anónima sabedoria”255, pelo que, a arte da Ar-

quitetura transporta o desafio da intersecção. O Museu de Santo Tirso 

é uma obra particular nesse sentido, sendo que, curiosamente, para 

Souto de Moura, nesta obra é possível distinguir os registos autorais. 

Isto aqui [fig.103], é o tratamento do Museu de Arte Neolítica e o 

Museu de Escultura (…) o que fizemos foi – eu falo no plural, por-

que eu intervim em tudo e o Siza também. Posso dizer que o Siza 

trabalhou muito mais nesta parte [corpo novo] – aliás, nota-se – e 

eu trabalhei muito mais nesta parte [corpo pré-existente do mos-

teiro].256 

 
252 Idem, p. 23-24; 
253 Italo Calvino, “O universo como espelho” in Palomar, (1ªed. de 1985), (trad. de João Reis). 
Lisboa: Editorial Teorema, 2002, p. 123; 
254 Souto de Moura, aula n.7, op. cit., p. 7; 
255 Álvaro Siza, “A importância de desenhar” in 01 Textos, op. cit., p. 29; 
256 Souto de Moura, aula n.7, op. cit., p. 24. 
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fig.104 Ampliação e recupe-
ração do Museu de St. Tirso, 
de Souto de Moura, 2016, 
aula n.7, slide 217.  
Ciclo MDArC, 2017. 

(…) Depois o cunhal, horrível, foi demolido. Pergunta-se: “Como é 

que vai ser?” Fizemos simétrico. Eu lembrei-me do cunhal do Mies 

van der Rohe, no Dominion Centre. São dois perfis simétricos com 

a base igual. Aqui [fig.101], foi a parte mais complicada, em que o 

Siza trabalhou muito, como é que o edifício novo, bate e entra den-

tro. Portanto, ele vai por aqui, é uma espécie de arrepende-se, volta 

para trás, e depois é que insere.257 

 Portanto, quanto à reconstrução, esta obra insere um tipo de in-

tervenção diferente das obras anteriores. Em relação à linguagem do 

corpo existente, para os arquitetos fazia sentido reconstruir a fachada 

de modo a aproximar-se daquilo que seria originalmente, mas esse re-

construir deveria ser assumido. Neste sentido, esta ação passou pelo 

desmaterialização da porta na fachada nascente (fig.103), que já seria 

uma intervenção posterior sobre o corpo existente do Museu de Arte 

Neolítica.  

 O novo corpo para o Museu Internacional de Escultura Contem-

porânea, traduz-se num ‘gesto neutro’, ou seja, como “manifesto do 

moderno”, respeita o gesto existente. Sendo que, desde a materialidade 

até à cércea, o novo corpo, sem o corpo existente, não faria sentido na 

composição. Portanto, este sentido de neutro, tem que ver com o facto 

de ser um gesto que não se impõe e que funciona como um elemento 

que proporciona um maior destaque ao corpo existente, criando novos 

limites e adicionando ambiguidade ao lugar. Nesta perspetiva, é neces-

sário “ter princípios a partir dos quais se faça derivar por dedução o 

nosso próprio raciocínio”258, porque a obra transmite intenções e cria 

significações. 

 Assim, em Souto de Moura, o pragmatismo é possível na medida 

em que investe na maturidade do seu próprio raciocínio na relação e 

“conhecimento do próximo”, sem abdicar, pelo menos totalmente, da 

sua própria felicidade. Neste sentido, para Souto de Moura, a “ideia de 

que tudo no universo se liga e se corresponde nunca o abandona”259. 

Este sentido em que o mundo surge como reflexo do ser e o ser como 

reflexo do mundo, que se faz sentir nesta prática projetual.  

 
257 Souto de Moura, aula n.7, op. cit., p. 24-25; 
258 Italo Calvino, “O modelo dos modelos” in Palomar, op. cit., p. 113; 
259 Italo Calvino, “O universo como espelho” in Palomar, op. cit., p. 122. 
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    Mapa de Palavras 

 

 

  Discursos autorais . 
 

 

Se calhar, temos de prestar atenção aquilo que, de facto, é essencial. 

Esse ser essencial temos que o sentir, porque há qualquer coisa que 

se sente, mesmo em nós. É uma coisa que é experiencial. É como 

fazer uma Poesia. (…) Se estou a tentar fazer um poema – e já tentei 

– este sentido das palavras, esta necessidade da palavra exata, do ri-

gor, que não é a aparência, é o rigor da essência das coisas impor-

tantes. Na Arquitetura, isto também é importante.260 

 Segundo Manuel Botelho, fazer Poesia, tal como na disciplina da 

Arquitetura, é encontrar a essencialidade no que é experienciado, mas, 

acima de tudo, é expor com rigor o que é sentido, e que ultrapassa a 

aparência, porque é a “essência das coisas importantes”. Neste sentido, 

o rigor da palavra, tal como o rigor do traço, ou de um pormenor cons-

trutivo, mais do que um desafio, constitui um exercício de comunicação 

para o autor. A forma como cada autor expressa as suas ideias, intenções 

e, no fundo, a sua obra, reflete-se na “correção e naturalidade de cada 

palavra e de cada gesto”261. 

 Nesta perspetiva, a reflexão sobre as três aulas autorais, deu início 

a um outro exercício, o mapa de palavras, que tem que ver com este 

“sentido das palavras” que Manuel Botelho aborda. Do rigor da ‘escolha 

da palavra’ à comunicação da obra, este mapa compõe um panorama 

sobre três discursos autorais que se revelam em processos singulares re-

lativamente à materialização das intenções. Deste modo, a escolha das 

palavras teve como princípio o enfoque sobre os principais elementos e 

preocupações concretas do fazer arquitetónico, bem como as particula-

ridades de um processo nas várias disciplinas que o influenciam.  

 Por este motivo, o mapa possibilita, também, uma breve apresen-

tação dos temas presentes em cada aula autoral. Por justaposição da pre-

sente tríade, é possível observar quantas vezes é que foi mencionada 

cada palavra. Portanto, do rigor da palavra à intenção da criação, en-

tende-se que é possível fazer a leitura de cada registo autoral. 

 
260 Manuel Botelho, aula n.6, op. cit., p. 14; 
261 

Italo Calvino, “O universo como espelho” in Palomar, op. cit., p. 123. 
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Do rigor da palavra à intenção da criação . 
 

Quando os arquitetos falam sobre as suas obras, muitas vezes o que 

dizem não coincide exatamente com o que estas nos contam. Prova-

velmente está relacionado com o facto de os arquitetos falarem mais 

sobre os aspetos pensados dos seus trabalhos e darem pouco a co-

nhecer das paixões secretas que lhes conferem realmente alma.262 

 Para Zumthor, tal como para Pallasmaa, o “sentido das palavras” 

nem sempre corresponde aos verdadeiros impulsos que estimulam o 

processo do fazer criativo. No entanto, revelam sempre o rigor do “ser 

essencial”, daquilo que realmente interessa na comunicação da obra. 

Quer isto dizer que, sobre a verdadeira intenção da criação, o autor pode 

não estar a revelar as “paixões secretas” do ‘ser próprio’, mas direta ou 

indiretamente, estará a revelar as verdadeiras intenções e certezas do 

‘ser autoral’. O que não significa que, em determinada altura, estes dois 

planos não se cruzem, mas a priori, não dependem unicamente um do 

outro. 

 Neste domínio do “sentido da palavra” na comunicação da obra, 

importa relembrar a questão lançada por Foucault sobre o “nome pró-

prio” e o “nome de autor”. Na verdade, qualquer artista ou arquiteto, 

sofre durante o processo do fazer criativo. Primeiro, pelo desafio de co-

nhecer-se a si mesmo para materializar as suas vontades e pensamentos. 

Segundo, pelo desafio da sua relação com o próximo. No fundo, na ma-

terialização do gesto, o sujeito-autor sofre devido ao desafio comunica-

tivo do ‘ser próprio’ com o ‘ser autoral’ e, simultaneamente, pelo desafio 

comunicativo para com o sujeito-leitor.  

 Nesta perspetiva, o dar “pouco a conhecer das paixões secretas”, 

tanto pode ser um mecanismo de defesa, como, ainda, uma forma de 

distanciamento em relação à obra. Para que a transcendência da obra 

enquanto objeto, não aconteça pela sua explicação, mas pela sua leitura. 

Deste modo, o mapa das palavras, mais do que um panorama, é uma 

provocação perante uma das possíveis leituras, porque a particularidade 

da obra arquitetónica também se encontra “na alma” de quem a expe-

riencia. 

 

 
262 Peter Zumthor, op. cit., p. 21. 
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fig.105 Folha nº253,  
01 Textos, de Álvaro Siza.  
As palavras são, também, 
composição.  
Fotografia do autor. 
Fotografia do autor. 

Sempre para mim o exemplo, ao pensar Arquitetura, veio dos escri-

tores, e deles os Poetas, artífices competentíssimos do registo e do 

sonho, habitantes da solidão.263 

 Segundo Siza, à semelhança dos escritores e dos poetas, também, 

os arquitetos são mestres na arte “do registo e do sonho”. Neste sentido, 

se para o arquiteto é a forma, para o escritor é a palavra que representa 

a ‘tridimensionalidade do seu pensamento’. Quer isto dizer que, como 

anteriormente referido, o registo traduz-se no processo que resulta do 

diálogo entre intelecto e sentimento, e o seu manifesto é a materializa-

ção da obra. Portanto, os registos autorais são, também, discursos que, 

para o escritor, se traduzem na escrita, e que para o arquiteto, se tradu-

zem na forma. Quanto à “solidão” deste processo, em Arquitetura, en-

tende-se que se limita aos momentos de reflexão, nos princípios do pró-

prio raciocínio, nos traços incertos que procuram a certeza da forma, 

percorrendo mentalmente o que, ainda, vive no interior de um sonho. 

 Curiosamente, as palavras para além de expressarem sentimentos, 

representam memórias. Deste modo, a memória descritiva (fig.105) re-

alizada por Siza para o Museu Iberê Camargo, representa dois exercí-

cios da concretização: a ‘escolha da palavra’ e o sentido ‘compositivo da 

palavra’ como reflexo de uma intenção. Nesta perspetiva, entende-se 

que descrever a forma é contar pormenorizadamente uma história atra-

vés da palavra exata. No entanto, esta memória descritiva tem outra par-

ticularidade, as palavras são a própria composição.  

Se os sentidos das palavras compõe uma história, então, invocam 

significados nos significantes, e revelam a poesia dos processos. Por este 

motivo, o rigor da palavra representa o exercício essencial em cada re-

gisto, porque em cada palavra ou forma, está presente uma intenção. 

No fundo, na composição das palavras, tal como na composição arqui-

tetónica, é possível fazer a leitura de um discurso próprio, que se revela 

através dos espaçamentos, ritmos, intensificações e ordens. 

 Da reflexão sobre o sentido autoral, considera-se pertinente refle-

tir, ainda, sobre o “sentido da palavra”. Pela imensidade temática que 

transportam as três aulas, o desenvolvimento do mapa das palavras pas-

sou por um ‘processo de decantação’, com o objetivo de comunicar com 

 
263 

Álvaro Siza, “O exemplo do escritor” in 01 Textos, op. cit., p. 102. 
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fig.106 Mapa de Palavras, 
Ciclo MDArC, 2017. 
fig.107 Pormenores do 
Mapa de Palavras. 
 
 
fig.108 Processo do primeiro 
mapa das palavras, do Ciclo 
MDArC.  
 

rigor e de forma concisa o que verdadeiramente se considera ser essen-

cial na tríade autoral. Este exercício, inicialmente, começou pela análise 

das palavras mais expressivas e caracterizantes de cada discurso autoral. 

Assim, no discurso de Siza destacam-se essencialmente três palavras: 

local, projeto e esquisso; no discurso de Manuel Botelho: arquitetura, 

arte e, principalmente, luz; por fim, no discurso de Souto de Moura: 

arquitetura, cidade e construção. A partir desta primeira observação, é 

possível perceber que Siza e Souto Moura de Moura se centraram nos 

“agentes concretos” do fazer arquitetónico, enquanto que Manuel Bo-

telho se centrou nos “agentes abstratos” desse mesmo fazer. 

 Procurando a relação constante entre os três autores, o primeiro 

mapa de palavras (fig.108) organizou-se sem qualquer tipo de preocu-

pação visual ou comunicativa perante o leitor. Verificou-se que a cor 

ajudou a compor os diferentes grupos temáticos e a posicionar cada au-

tor através da palavra, sendo que esse processo foi importante para a 

elaboração da síntese comunicativa no mapa das palavras.  

 Assim, e por justaposição, é possível observar as palavras que são 

transversais aos três discursos autorais, sendo estas: arquitetura, lo-

cal/sítio, terreno, projeto, construir/construção, forma/função e dese-

nho/esquisso. Apesar de serem as palavras mais proferidas, são também 

as mais comuns da própria disciplina da Arquitetura e, por isso, ajudam 

a situar o leitor perante cada aula. No entanto, apenas quando se faz a 

aproximação à especificidade de cada discurso autoral, é quando se 

torna possível encontrar nas palavras a “alma” que molda cada autor. 

Portanto, este mapa permite compreender através da palavra a particu-

laridade, ou o sentido autoral em Siza, em Manuel Botelho e em Souto 

de Moura. 

 Quanto ao Ciclo MDArC, a cada autor foi concedida a máxima 

liberdade. Curiosamente, a duração das três aulas varia em poucos mi-

nutos, no entanto, o “sentido da palavra” possibilita, ainda, a leitura so-

bre os ritmos discursivos e sobre a velocidade do pensamento em cada 

autor. Neste sentido, a diferença é bastante notória, particularmente em 

Souto de Moura, porque para além de ser a aula com a menor duração, 

profere aproximadamente o dobro das palavras em relação a Siza e a     

Manuel Botelho. Como tal, Souto de Moura apoiou-se em sete projetos 
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fig.109 City of Words, de 
Vito Acconci, 1999.  
A tridimensionalidade das 
palavras. 

para expor princípios e critérios do fazer arquitetónico, enquanto que 

Siza e Manuel Botelho, apenas com um e dois projetos respetivamente, 

expuseram igualmente as várias questões que moldam o método de tra-

balho próprio.  

 Da prática à didática, e numa perspetiva abrangente sobre as três 

aulas, os diferentes discursos autorais, constantemente, se complemen-

taram no sentido do que é a disciplina da Arquitetura. De facto, é curi-

oso observar as diferenças entre discursos, registos e processos autorais, 

mesmo que, por vezes, surjam estes encontros. Por mais que a obra não 

revele o desenvolvimento de um processo, a materialização da mesma 

dependerá, constantemente, da harmonia entre discurso e pensamento. 

 Quanto ao significado da obra, como verdadeiro valor, dependerá 

eternamente do seu significante, porque cada sujeito ‘é tocado’ por di-

ferentes circunstâncias.  

Gosto de ler e viajar para ver outras arquiteturas. Há sempre uma 

polarização de dois fatores, uns mais objetivos, outros mais afetivos. 

Os racionalistas e os expressivos. Os platónicos e os aristotélicos. Os 

atomistas e os epicuristas. Há sempre dois conjuntos que se refletem 

numa conceção do universo – o que também acontece na arquite-

tura.264 

 Quando Souto de Moura partilha que gosta “de ler” outros regis-

tos autorais e de “ver outras arquiteturas”, evidencia a vontade de ‘ser 

tocado’ por outros gestos, de se influenciado e de “confirmar dúvi-

das”265. Deste modo, acredita-se que os outros discursos autorais são 

importantes na influência do discurso próprio. Portanto, as palavras de 

Souto de Moura revelam este sentido de ouvir e de ser ouvido, porque 

há “sempre dois conjuntos que se refletem numa conceção do uni-

verso”, e isso reflete-se inevitavelmente na Arquitetura.  

No fundo, o mapa das palavras não é subjetivo, mas transporta a 

subjetividade de cada autor. Na verdade, as palavras ‘transportam’ o sig-

nificado das coisas essenciais que enaltecem cada registo autoral. Tal 

como as formas na Arquitetura, as palavras conformam espaços, pro-

porcionam memórias, estimulam os sentidos, e criam diferentes cida-

des em cada ser. Essa é a poesia das palavras. 

 
264 

Souto de Moura, entrevista a Anabela Mota Ribeiro, op. cit.; 
265 Idem. 
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    Mapa de Intersecções 

 

  

 Registos autorais . 

 

 

Eu penso desenhando. Foi um hábito que adquiri com o Siza. Nós, 

como colaboradores, não podíamos fazer uma pergunta, uma dú-

vida, se não desenhássemos. Quando fazemos uma pergunta ao Siza, 

ele quer o grafismo. (…) Eu desenhava e ficava horrível. O facto de 

desenhar dá consciência da dificuldade do problema.266 

 Para Souto de Moura, desenhar representa mais do que um gra-

fismo. Na essência da ação, revela-se como um modo de pensar. Neste 

sentido, para o arquiteto, desenhar é alcançar o rigor de um pensa-

mento, é a procura da “essência das coisas”. Se para o escritor, o rigor 

passa pela essência do “sentido das palavras”, para o arquiteto passa 

pelo ‘sentido das linhas’ e, posteriormente, das arestas. Quer isto dizer 

que, escrever tende a ser o processo de consciencialização sobre o que 

significam as “coisas”, e desenhar tende a ser o processo de conscienci-

alização sobre o que são as “coisas”. 

 Nesta perspetiva, pode-se, ainda, considerar que o rigor da pala-

vra não é suficiente para Siza. Para o arquiteto, o desenho, ou o gra-

fismo, mais do que uma ferramenta de trabalho, é uma forma de comu-

nicação do eu com o gesto, e do eu com o outro. Portanto, desenhar não 

se resume a um pensamento sobre a forma, mas sobre tudo o que faz 

parte da vida, porque desenhar é projetar sentidos e reconhecer inten-

ções. Deste modo, e como já anteriormente referido, em qualquer dis-

ciplina, o discurso, a escrita e o gesto significam ‘tornar presente’ a es-

sência de um pensamento.  

 Neste sentido, o mapa de intersecções representa cada ‘constela-

ção autoral’, particularmente através da grafia do autor. Como tal, este 

exercício resulta da composição gráfica presente em cada mapa de aula. 

Sem qualquer tipo de alteração, e pela ausência da palavra, entende-se 

que cada mapa representa uma linguagem própria, de um sistema de 

símbolos e relações autorais. 

 

 
266 Souto de Moura, entrevista de Anabela Mota Ribeiro, op. cit. 
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As seguintes constelações autorais resultam da composição gráfica 
de cada mapa de aula, sem alterações. Os planos abstrato e concre-
to, são os dois primeiros planos, e representam os temas abordados 
por cada autor. O terceiro plano resulta da interpretação do leitor 
sobre os diferentes termos e temas subjacentes em cada autor.
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fig.110 Ampliação e recupe-
ração do Museu de St. Tirso, 
de Souto de Moura, 2016, 
aula n.7, slide 224.  
Ciclo MDArC, 2017. 

Três constelações autorais . 
 

A arquitetura é uma atividade gráfica. Desenhamos os códigos para 

que a forma possa acontecer. Um projeto é um código. A arquitetura 

é a resposta a um problema. A resposta é mecanicista (2+2=4). Se 

for só 4, é construção. Se for arquitetura é 4 mais qualquer coisa.267 

 Nas palavras de Souto de Moura, a Arquitetura para além de ser 

“uma atividade gráfica”, é uma prática que ‘codifica’ as intenções que se 

materializam na obra. Deste modo, cada registo conforma uma ‘codifi-

cação’, que se entende por ‘constelação autoral’. Assim, o mapa de in-

tersecções compõe-se através de três ‘constelações autorais’, colocando 

em evidência as convergências e as divergências entre as relações pró-

prias. Sendo que, em cada constelação, os planos abstrato e concreto, 

são os dois primeiros planos, e representam os temas abordados por 

cada autor. O terceiro plano resulta da interpretação do leitor, posicio-

nando os termos e temas das relações próprias. 

 Quanto à prática arquitetónica, estes códigos não são matéria abs-

trata. O Museu de Santo Tirso, é um exemplo em que os códigos se in-

tersectam, apesar de serem duas ‘codificações próprias’: 

Quer dizer, o edifício do Siza – ou mais do Siza – é feito com a lin-

guagem que ele tem, que é o mármore branco. Depois, quando entra 

no meu, tem madeira e granito, que é mais nortenho, [sendo] pre-

ciso travá-lo. Portanto, eu deixei esta ombreira [fig.110] que ia ser 

rebocada, deixei à vista para travar um bocado o Siza, se não, en-

trava-me com o mármore por ali dentro. (…) Portanto, há uma pas-

sagem em que, pé ante pé, vou buscando o material e a linguagem.268 

 Portanto, os materiais são, também, códigos. Apesar de Siza e 

Souto de Moura serem duas constelações próprias, a convergência entre 

os  códigos e o diálogo entre o rigor que pauta cada prática são visíveis. 

A conjugação entre o “mármore branco” e a “madeira e granito” é per-

cetível, e até mesmo caracterizante. Esta ‘colisão sensível’ entre materi-

ais enaltece o sentido de intersecção de gestos na Arquitetura. A partir 

das palavras de Souto de Moura, pode-se considerar que estes códigos 

funcionam como uma linguagem própria. Sendo que, deste processo, é 

 
267 

Idem; 
268 Souto de Moura, aula n.°7, op. cit., p. 25-26. 
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fig.111 Pormenor do mapa 
de intersecções. 

possível compreender os estímulos de cada linguagem, que não é uni-

versal, mas que atinge esse sentido cósmico do fazer. 

Quando está uma bela noite estrelada, o senhor Palomar diz: Tenho 

que ir observar as estrelas. (…) Em resumo, o ato de localizar uma 

estrela implica uma comparação entre os vários mapas e a abóbada 

celeste, com todos os atos correlativos: o tirar e pôr os óculos, o acen-

der e apagar a lanterna, o desdobrar e voltar a dobrar o mapa grande, 

o perder e voltar a encontrar os pontos de referência.269 

 Quanto às ‘constelações autorais’, entende-se que é necessário 

“observar as estrelas”, os vários ‘pontos autorais’ que, no entanto, iden-

tificam e localizam o leitor. Nesta perspetiva, o que se pretende com o 

mapa de intersecções é, precisamente, a “comparação entre os vários 

mapas” próprios, sendo que os mesmos, são os registos autorais que se 

situam na “abóbada celeste” da Arquitetura Contemporânea. Assim, o 

mapa de intersecções surge pelos “atos correlativos” do que foi um pro-

cesso de visita, pela revisita, entre a “coisificação” dos Mapas e Diálogos 

na Arquitetura Contemporânea. Neste sentido, entende-se que cada 

‘constelação autoral’, graficamente, retrata um registo autoral, e permite 

que se “observem as estrelas” (fig.111) que compõe cada ‘espírito cria-

tivo’. 

Para reconhecer uma constelação, a prova decisiva é ver como ela 

responde quando a chamamos. Mais concludente do que a corres-

pondência das distâncias e das configurações no espaço com aquelas 

que estão marcadas no mapa é a resposta que o ponto luminoso dá 

ao nome por que foi chamado, a sua presteza em identificar-se com 

aquele som, tornando-se com ele uma única coisa.270 

 O reconhecimento de uma constelação passa pela leitura de todos 

os “pontos luminosos” que se distribuem no espaço. Nesta perspetiva, é 

possível transportar o mesmo processo para a leitura do mapa das in-

tersecções. Ou seja, observando o mapa de intersecções é possível iden-

tificar “distâncias” e “configurações no espaço”. Como tal, a partir de 

cada constelação autoral, é possível fazer a leitura das intensidades, con-

vergências, divergências, ausências e presenças. No fundo, dos ritmos 

que compõe o pensamento próprio de cada autor.  

 
269 Italo Calvino, “A contemplação das estrelas” in Palomar, op. cit., p. 51-52; 
270 Italo Calvino, op. cit., p. 53. 
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fig.112 Pormenor do mapa 
de intersecções. 

        Constelação autoral: 
 Siza 
 Manuel Botelho 
 Souto de Moura 

 No pormenor apresentado (fig.112) é possível observar um dos 

dois momentos em que Siza partilha as suas referências autorais. Pelos 

pontos que avançam verticalmente sobre o primeiro plano, é possível 

observar os momentos, ao longo da aula, em que os autores vão parti-

lhando referências e observações que estimulam o próprio processo. 

Curiosamente, ao contrário de Siza, nas constelações de Manuel Bote-

lho e de Souto de Moura, é possível verificar que, ao longo da aula, e de 

forma constante, vão lançando as suas referências autorais. Portanto, 

estes pontos (relativos a termos, temas e referências) possibilitam iden-

tificar diferentes relações e, por isso, como “pontos de referência”, po-

dem ser entendidos como ‘codificações próprias’.   

 Neste sentido, as diversas linhas que se relacionam entre os vários 

pontos, representam os diferentes temas de cada aula. Estas linhas defi-

nem também diversas geometrias que, por sua vez, refletem um pano-

rama de relações e hiperligações próprias. Entre avanços e recuos, o 

pensamento traduz-se num ‘caos organizado’, não linear. No fundo, es-

tas geometrias refletem graficamente o que é o processo do fazer arqui-

tetónico, que passa pelo fazer e pelo refazer. Na verdade, as ‘constela-

ções autorais’ estabelecem os planos de reflexão e de interesses de cada 

prática. 

Se os corpos luminosos estão carregados de incerteza, nada mais 

resta do que depositar as esperanças na escuridão, nas regiões desér-

ticas do céu. O que pode existir de mais estável do que o nada? E no 

entanto, também acerca do nada não se pode estar certo a cem por 

cento. (…) Esta observação das estrelas transmite um conhecimento 

instável e contraditório (…)271 

 Nesta perspetiva, e considerando o sentido autoral, entende-se 

que estas palavras refletem a circunstância do ser durante o processo do 

fazer criativo. Das incertezas que mergulham “na escuridão”, que atra-

vessam o caos da mente, e se movem pelas intuições e intenções, emerge 

a obra. Portanto, as ‘constelações autorais’ representam as ‘vibrações’ 

dos vários discursos. A Arquitetura parte do “conhecimento instável”, 

que não acontece numa única dimensão, e molda-se pelo “contraditó-

rio”, porque o gesto do ser tem como função adicionar ambiguidade à 

(sua própria) Natureza.

 
271 Idem, p. 54. 
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O sonho é ver as formas invisíveis 

Da distância imprecisa, e, com sensíveis 

Movimentos da esp’rança e da vontade, 

Buscar na linha fria do horizonte 

A árvore, a praia, a flor, a ave, a fonte – 

Os beijos merecidos da Verdade.  

 

113. 
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fig.113 Fernando Pessoa,  
“Horizonte” in Mensagem. 
Fotomontagem do autor. 

 

 

 

 
 Como se posiciona, então, o sentido autoral perante o cenário ar-

quitetónico contemporâneo? De que modo é afetado pela fragmentação 

da disciplina da Arquitetura em especialidades? Na verdade, apesar da 

Arquitetura Contemporânea ser pautada pelo exercício transdisciplinar 

do fazer, entende-se que é necessário desmistificar “o processo de omis-

são de autor”272. O fazer arquitetónico é um exercício que se conforma 

através de vários intervenientes, mas não pode abdicar de uma coorde-

nação (autoral) que potencie a relação entre as partes. No entanto, se a 

subjetividade de um gesto padece indiscutivelmente de uma relação 

com a origem, então, é porque qualquer gesto tem um autor; mesmo 

que, posteriormente, seja omitido pela entrada de novos intervenientes 

na vida da obra. Portanto, o valor da obra é conferido pelo lugar onde 

teve origem, o autor, e continuamente potenciado pelo lugar estranho 

(ao autor), o leitor.   

 O sentido autoral, antes de um reconhecimento por parte do uni-

verso exterior, traduz-se num conhecimento do universo interior. Quer 

isto dizer que, antes de mais, é necessário conhecer o eu para poder re-

conhecer o outro. Deste modo, como resultado de uma abordagem pri-

meiramente teórica, foi possível fazer o reconhecimento do sujeito 

como “ser-no-mundo”, antes de um ser autor. Cada ser é um universo 

próprio, um ‘espírito criativo’, movido por intenções que procura ma-

terializar. Neste sentido, cada obra é o reflexo de um universo interior. 

 Quanto ao sentido autoral em Arquitetura, faz-se sentir a pre-

sença da mesma questão, a necessidade de um conhecimento próprio, 

embora, da matéria sensível à forma inteligível, emerge de uma atmos-

fera prática do fazer. Neste sentido, e pelas palavras de Fernando Pessoa, 

é necessário “ver as formas invisíveis da distância imprecisa, e, com sen-

síveis movimentos da esperança e da vontade”, materializar um sonho.  

 
272 Souto de Moura, entrevista ao Público, (texto de Isabel Lucas), O bonito, o feio, o janota e o 
efeito Miles Davis na arquitetura. Conversa entre Eduardo Souto de Moura e Álvaro Siza Vieira, 
25 de fevereiro de 2018. 

IV   Considerações Finais. 
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A obra que navegava pelas marés abstratas, quando materializada, passa 

a ser a terra firme de um gesto que fez “raízes da Arquitetura”273, adici-

onando significados à imensidão de significantes que a experienciam. 

Deste modo, a obra reconhece “as relações com o universo”274 e estabe-

lece o permanente diálogo entre os diversos sujeitos. No fundo, o reco-

nhecimento do outro é, também, a projeção do eu. 

Quando se convence de ter delimitado exatamente o seu próprio lu-

gar no meio da muda extensão das coisas que vogam no vazio, entre 

a poeira dos acontecimentos atuais ou possíveis que paira no espaço 

e no tempo, Palomar decide que chegou o momento de aplicar esta 

sabedoria cósmica à sua relação com os seus semelhantes.275 

 Do processo do fazer arquitetónico, entende-se que este aconte-

cimento retrata a própria condição autoral. Entre as memórias que pai-

ram “no espaço e no tempo” da constelação própria, chega o momento 

de comunicar aquilo que lhe é mais intrínseco, materializando-o num 

registo autoral. Neste sentido, a obra resulta do gesto que regista a in-

tenção. O processo autoral passa pelo receber, reconhecer e reproduzir 

os estímulos próprios, porque “o processo de projetar baseia-se numa 

cooperação contínua entre o sentimento e o intelecto.”276 

 Importa realçar que o gesto em Arquitetura, na verdade, caracte-

riza-se por um ‘modo de atuar’, uma metodologia. Neste sentido, cada 

registo autoral estabelece a presença de uma marca, o “nome de autor”, 

que caracteriza um “modo de ser”277. O sentido autoral em Arquitetura 

surge associado a uma dimensão teórica individual que emerge da rela-

ção entre princípio e gesto. Deste modo, a materialização de uma ‘von-

tade de vir a ser’ caracteriza-se pela individualidade, no entanto, é pos-

sível e igualmente favorável, a sua intersecção com outras individuali-

dades. Portanto, a “morte do autor”, pelo menos, no cenário arquitetó-

nico contemporâneo, não passa de uma ilusão. Qualquer gesto autoral 

pode  ser ocupado por outro gesto,  no entanto,  não significa que,  auto- 

 
273 Manuel Botelho, aula n.6, op. cit., p. 5; 
274 Italo Calvino, “O universo como espelho” in Palomar, op. cit., p. 122; 
275 Idem; 
276 Peter Zumthor, Pensar a Arquitetura, op. cit., p. 21; 
277 Michel Foucault, O que é um autor?, op. cit., p. 45-46. 
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maticamente, a sua essência fique comprometida, porque aquilo que lhe 

é intrínseco não pode, verdadeiramente, ser apagado. 

 Da “relação com os semelhantes”, é de realçar a circunstância do 

autoral perante a ‘intersecção de gestos’. Segundo Rafael Moneo, o que 

caracteriza a Arquitetura, é a presença de certas constantes formais, no 

entanto, as mesmas não são pautadas por uma matéria exata e depen-

dem de diversas circunstâncias. Portanto, a subjetividade dos diferentes 

princípios e critérios que pautam a vontade comunicativa de cada gesto 

revelou ser uma questão pertinente nos três autores de arquitetura. 

Sendo que, a intersecção das três práticas projetuais acabou por posici-

onar o gesto como uma linguagem própria, que faz o registo de um dis-

curso autoral, mesmo que, pontualmente, faça parte de um discurso co-

letivo.  

 Nesta perspetiva, entende-se que o autoral em Siza, se traduz no 

exercício essencial de “observar as coisas do lado de fora”278, porque o 

seu ser autoral significa ser um fragmento de universo. A intimidade do 

seu gesto com o mundo, passa pela condição dupla do sujeito que ob-

serva e daquele que é observado. Assim, a sua prática é pautada pelo 

olhar atento de quem vê de dentro para fora, e de fora para dentro, para 

que a concretização não seja fruto ‘do mero acaso’, ou da vontade im-

pulsiva.  

 De uma sensibilidade não muito distante daquela que caracteriza 

a prática de Siza, entende-se o autoral em Manuel Botelho. Do modo 

como assume a importância de todos os significados, pela sensibilidade, 

e pela procura constante do que é a verdadeira essência da obra, do di-

álogo entre o silêncio e a luz. A sua arquitetura emerge da dimensão 

poética que estabelece “um fluxo de relações entre os seus pensamentos 

e a irredutível e surda evidência dos factos que determinam a sua 

vida.”279  

 Do autoral em Souto de Moura, faz-se sentir pela capacidade de 

se subverter perante cada gesto, “um ponto anónimo”280 de uma visão 

panorâmica sobre a contemporaneidade, pautada pela relação concisa 

entre o conhecimento próprio e a intuição. No entanto, o seu gesto, an- 

 
278 

Italo Calvino, “O mundo observa o mundo” in Palomar, op. cit., p. 117; 
279 Italo Calvino, “O gorila albino” in Palomar, op. cit., p. 91; 
280 

Italo Calvino, “O universo como espelho” in Palomar, p. 122. 
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fig.114 Parc Güell, de An-
toni Gaudí.  
Da transparência à opaci-
dade de um registo autoral. 
Fotografia do autor, 2018.  

tes de surgir para o outro, surge para o eu, e quando a obra termina, 

abre-se o jogo. É visível a procura da continuidade espacial, material e, 

acima de tudo, da essência de cada lugar. Nesta perspetiva, comunicar, 

mais do que uma forma de expressão, traduz-se na vontade de se rela-

cionar com o próximo. 

«Não podemos conhecer nada que nos seja exterior passando por 

cima de nós próprios – pensa ele agora – o universo é o espelho no 

qual podemos contemplar aquilo que aprendemos a conhecer em 

nós próprios.»281 

 No mundo caótico do autoral, para que o processo do fazer cria-

tivo se inicie, a postura do sujeito-autor passa por traçar um “plano se-

cante”, atravessando o ‘caos da mente’. Das variadíssimas hiperligações 

do pensamento em rede, o manifesto pretende comunicar com o su-

jeito-leitor o caos próprio da mente. Neste sentido, entende-se que a 

obra é consequente na medida em que torna possível não só a comuni-

cação, como também a intersecção dos pensamentos. Porque entre a 

vontade e a disciplina (do eu), vive o compromisso (com o outro). Por-

tanto, é necessária a existência de cumplicidade, quer na presença, quer 

na ausência. 

 No fundo, a Arquitetura traduz a corporização da consciência: 

como obra, possibilita a perceção do ser e do mundo. Neste sentido, e 

da reflexão potenciada pela presente dissertação, pode-se considerar 

que em qualquer processo do fazer criativo, o autoral se traduz no cons-

tante jogo entre o conhecer e o reconhecer. Pelo que a construção da obra 

passa pela “identificação e projeção”, quer do autor, quer do leitor. As-

sim, o sentido autoral em Arquitetura, contrariamente ao estigma ‘do 

autor’, revela a capacidade de se libertar da subjetividade e de transcen-

der o próprio fazedor. Por isso, da dialética entre significado e signifi-

cante: o pensamento dá início, o gesto materializa, o discurso adiciona 

ambiguidade e a discussão compõe a obra. 

  

 
281 

Idem, 124. 
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Pelas irrefutáveis palavras de Manuel Botelho, 

 

Há sempre um deus fantástico nas Casas 

Em que eu vivo, e em volta dos meus passos 

Eu sinto os grandes anjos cujas asas  

Contêm todo o vento dos espaços. 

Sophia de Mello Breyner Andresen, Dia do Mar, 1947. 
 

Isto, é Arquitetura. Obrigado.282 

  

 
282 Manuel Botelho, aula n.6, op. cit., p. 13. 
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