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Nota prévia:

- A presente Dissertação não segue o novo acordo ortográfico;

- A tradução de contéudo citado é da responsabilidade do autor, sendo que em nota de rodapé se transcreve 
a citação na língua da fonte consultada;

- As imagens utilizadas são digitalizações de publicações impressas/sítios online referenciadas na lista de 
créditos de imagens no fim desta dissertação.



 



7

Agradecimentos

Ao Professor Manuel Mendes, a quem devo toda esta reflexão, pela 
desmesurada paciência e disponibilidade ao longo desta travessia; por me 
ensinar, desde as primeiras aulas até ao dia de hoje, o valor da questão para 
uma des-aprendizagem contínua.

Ao meu porto de abrigo:

À minha mãe, pela resiliência de viver, contra tudo e todos.
Ao meu pai, pelo desejo de conhecer e incóntaveis quilómetros por estradas nacionais.
Ao meu irmão, pelos abraços e amassos que tantas vezes são apoio, mal ele sabe.

Ao meu outro Porto:

À Helena, pela arrebatadora simplicidade de ser casa.
Ao Nuno, pelo incontornável pragmatismo e apoio incondicional.
À Daniela, pela perseverança, teimosia e fragilidade.
À Mariana, pela tranquilidade em existir perto.
À Maria, pela frontalidade e voz da razão.
Ao Tó, pela simultânea complexidade e facilidade de ser.
À Sofia, pelos inúmeros desabafos e confiança.

Por fim,

À Bruna, por toda a Viagem; eternamente grato em todas as palavras que não tenho)



 



9

Resumo

A presente dissertação de mestrado tem como propósito reflectir sobre um 
projecto-de-arquitectura próprio.
Recai sobre este estudo a intenção de tomar consciência da complexidade 
do projecto, revelando quais os seus princípios orientadores, nomeadamente 
a sua dimensão ontológica. 
Encarando a arquitectura como resultado de uma associação de 
circunstâncias e contingências, procura-se esclarecer quais os argumentos 
e intenções subjacentes à des-ordem de um projecto-de-arquitectura, tendo 
presente a sua fragilidade, disponibilidade e susceptibilidade à mudança. 

Presente a necessidade e possibilidade de vir a compreender e identificar 
dinâmicas, consequências e propósitos do processo de projecto, a estrutura 
da dissertação organiza-se em quatro momentos principais: o primeiro 
momento parte do estudo do texto “Materiais da Projectação” de Vittorio 
Gregotti, onde se esclarece o âmago do “fazer projecto” e se reflecte sobre as 
matérias orientadoras do procedimento; num segundo momento, cruzando 
discursos, reúnem-se três arquitectos-mestres: Álvaro Siza, Lina Bo Bardi, 
Peter Zumthor, figuras basilares para o entendimento do meu processo de 
projecto; no terceiro momento introduzem-se três projectos de arquitectura: 
Piscina das Marés de Leça, Sesc Pompeia de São Paulo e Termas de Vals, na 
tentativa de retirar lições e provocações dos diferentes procedimentos; por 
último, num quarto momento esclarecem-se circunstâncias despertadoras 
do meu projecto-de-arquitectura: um exercício de projecto do primeiro ano 
(2013), um exercício de projecto do quarto ano (2017), a experiência de 
intercâmbio em Buenos Aires e a subsequente visita a São Paulo (entre 2017 
e  2018). Paralelamente ao corpo de texto principal, desenvolvem-se três 
interlúdios com uma análise do projecto da Piscina das Marés de Leça.
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Abstract

The purpose of  this master’s thesis is to reflect on a own architectural-project.
This study falls back on the intention to take consciousness of  the complexity 
of  the project, revealing which are the guiding principles, including its 
ontological dimension. 
Looking at architecture as a result of  an association of  circumstances and 
contingencies, the aim is to clarify the arguments and intentions underlying 
the dis-order of  an architectural-project, bearing in mind its fragility, 
availability and susceptibility to change.

Given the need and possibility to understand and identify the dynamics, 
consequences and purposes of  the project process, the structure of  the 
thesis is organised in four main moments: the first moment sets off from the 
analysis of  the text “Design Materials” by Vittorio Gregotti, where the core 
of  “project design” is clarified and the guiding materials of  the procedure 
are reflected on; in a second moment, crossing over speeches, three master-
architects are brought together: Álvaro Siza, Lina Bo Bardi, Peter Zumthor, 
key figures for the understanding of  my project process; the third moment 
introduces three architectural projects: Leça Tides Swimming Pool, Sesc 
Pompeia of  São Paulo and Thermal Baths of  Vals, in an attempt to draw 
lessons and provocations from the different procedures; finally, the fourth 
moment enlightens the awakening circunstances of  my architectural-project: 
a first year project exercise (2013), a fourth year project exercise (2017), the 
exchange experience in Buenos Aires and the subsequent visit to São Paulo 
(between 2017 and 2018). Alongside the main body of  text, three interludes 
are developed with an analysis of  the Leça Tides Pool project.
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Aprender a ver, não só olhar, mas a ver em profundidade, em detalhe, em globalidade.1
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1 SIZA VIEIRA, Álvaro in Temos que nos libertar da experiência (entrevista). UPORTO, Revista dos Antigos 
Alunos da Universidade do Porto. nº9. Outubro 2003
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. Prelúdio

Perante a obrigatoriedade de se escrever uma dissertação sobre arquitectura, 
torna-se inevitável o confronto com o problema de se movimentar um 
projecto-de-arquitectura1 com vista à alteração do território. O projecto 
enquanto acção é assim o próprio objecto de estudo. 

Sobre a mesa coloca-se o desafio de fabricar um entendimento de uma 
des-ordem sobre a qual se possa ensaiar o projecto. Reconhecendo-se a 
impossibilidade de usufruir de um processo linear, procura-se (re)conhecer 
um praticável de aproximação. Mais do que respostas, ordena-se informação 
no sentido de se agitar um projecto-problema. 

A fim de se instruir uma armação teórica  e na tentativa de se compreender 
a essência do meu projecto-de-arquitectura toma-se como ponto de partida 
um conjunto de arquitectos. A partir deles enunciam-se diversos momentos 
de reflexão quanto ao movimento do qual o projectar está dependente. 

O objectivo passa por despertar uma aproximação ao meu projecto-de-
arquitectura.  O propósito é o de construir um sistema aberto onde se 
promove o balanço entre ordem e desordem para o desencadear de um 
domínio e autonomia do projecto. O procedimento projectual comporta em 
si uma inevitável imprevisibilidade. Neste sentido requer-se (in)formar uma 
visão sobre a complexidade de se movimentar um projecto.2

1 Considera-se projecto-de-arquitectura a armação teórica que facilite a aproximação ao “fazer projecto”. 
Em causa está a clarificação da dimensão ontológica do projecto; não apenas os problemas da forma, 
função e construção, mas as suas orientações sociopolíticas e éticas na transformação do território. Esta 
armação teórica não depende apenas de um saber da disciplina, mas de toda a experiência de vida como 
matéria de arquitectura. À prática do arquitecto não lhe é indiferente essa experiência de habitar, individual 
e colectivamente, o território. Assim, o projecto-de-arquitectura é sempre provisório e mutável, indissociável 
do autor que o mobiliza e sua percepção sobre a transformação do território. Nele  inscrevem-se inquieta-
ções e expectativas quanto à alteração e (re)organização do espaço e significado dessa acção.
2 A título excepcional as citações deste capítulo não se encontram traduzidas.
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Without a comprehensive vision the reality will appear as a mass of  unrelated 
phenomena and meaningless facts, in other words, totally chaotic. In such a world it 
would be like living in a vacuum: everything would be of  equal importance; nothing 
could attract our attention; and there would be no possibility to utilize the mind.

UNGERS, Oswald Mathias in Morphologie City Metaphors. Editora Buchhandlung Walther König, 
3ºedição. Alemanha, 2012. p. 8

A fim de compreender e domar o problema requer-se compreender a 
realidade. Reconhece-se o seu caos para se esclarecer uma des-ordem do meu 
projecto-de-arquitectura. 
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Deve entender-se que a ordem é indispensável ao funcionamento de qualquer sistema 
organizado, seja física ou mental a sua função. Assim como uma máquina, uma 
orquestra, ou uma equipa desportiva não podem actuar sem a cooperação integrada 
de todas as suas partes, também uma obra de arte ou de arquitectura não pode 
desempenhar a sua função e transmitir a sua mensagem se não apresentar um 
padrão ordenado. A ordem é possível a qualquer nível de complexidade: em estátuas 
tão simples como as da ilha da Páscoa ou tão intrincadas como as de Bernini, 
numa casa rural ou numa igreja de Borromini. (...)

A desordem é algo de diferente. É provocada pela discórdia entre ordens parciais, 
pela ausência de relações dotadas de ordem entre elas. As relações existentes numa 
situação caracterizada pela desordem podiam perfeitamente ser diferentes; são 
puramente acidentais. Uma disposição ordenada é governada por um principio 
geral; uma disposição desordenada, não.
Porém, as componentes de uma disposição desordenada têm de ter ordem no seu seio, 
se não a ausência de relações controladas entre elas em nada provocaria ruptura, 
nem frustraria quem quer que fosse. Não é possível sabotar uma melodia se esta não 
existir, nem uma melodia pode ser incompatível com outra se cada uma delas não 
possuir uma estrutura própria. Por conseguinte, defino desordem como “um choque 
de ordens descoordenadas”. 

ARNHEIM, Rudolf  in A Dinâmica da Forma Arquitectónica. Presença, 1ª ed. Lisboa, 1988. p. 136/143

A ordem torna-se indispensável para a comunicação e expressão de qualquer 
sistema. A ordenação do projecto-problema garante quer a sua transmissão 
como o desempenho da sua função. O que a ordem precavê é a cooperação 
entre todas as partes num único sentido.

A desordem ocorre por desvio da ordem que a sustenta. Ainda que no seu 
seio dependa de uma ordem, surge através da ruptura e choque quanto ao 
seu ponto de partida. Como divagação refaz-se continuamente  enquanto 
sistema. 
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Se substituirmos o termo e o conceito de ordem pelo seu plural, começamos a aceitar 
a sua possibilidade e a entender que o jogo do confronto entre ordenações constantes 
e a constante subversão de umas ordens por outras permitem estabelecer essa acracia 
que consegue encontrar uns momentos de liberdade onde é possível reordenar os 
dados inventados e imaginados. (...)Pensar é ordenar, e ordenar é definir territórios, 
e assim cada reterritoralização é também uma ordenação. (...)
O que se torna interessante no exercício artístico é a possibilidade de, num âmbito 
restrito de meios, poder subverter ordenações existentes e a cada nova obra inventar 
novas ordenações.
Curiosamente, quanto melhor se conhece o sistema ordenador que desejamos 
subverter, quanto mais em harmonia e sujeitos às suas leis nos encontramos, mais 
temos a possibilidade de baralhar os dados, incluir novos germes estrangeiros que 
reorganizam, à medida do nosso desejo, entidades anteriormente inexistentes. 
A fragilidade de uma ordenação é precisamente a sua força, isto é, a estabilidade 
das suas regras, o que possibilita ao menor elemento discordante (se a ordem não 
tiver a força de o absorver) provocar o seu colapso. Todavia, esta entrada em colapso 
é o que desencadeia novas possibilidades que se vão sedimentando até uma nova 
estabilidade.(...) 
Numa imensidão de mundo que aparece em golfadas aos meus sentidos, aquilo que 
decidi ser o meu território define e ordena um interior e um exterior (mesmo que não 
seja material), um eu, meu, e um outros, dos outros, um caos/desordem, o que está 
à volta – e uma ordem –, o que eu estabeleci.

RODRIGUES, Ana Leonor M. Madeira in O Desenho – Ordem do Pensamento Arquitectónico. Editorial 
Estampa, 1ª edição. Lisboa, 2000. p.210/211

A ordem que permite definir um território (ontológico, afectivo, psicológico) 
é a mesma que possibilita estabelecer certa acracia no procedimento 
projectual. É esse (re)conhecimento da ordem que me permite baralhar 
os dados e dialogar e confrontar com  um eu, meu, e um outros, dos outros. A 
construção desse território potencia ver e evidenciar o que está para lá da 
ordem, subvertendo-a.
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Na mitologia grega, associada à palavra Atlas, a essa força divina e descomunal, 
está também uma natureza selvagem, conotada com o caos e desordem, punida 
por Zeus a suportar o peso do Céu e da Terra. Qualquer Atlas tem inerente à sua 
ambição totalitária uma entropia, que poderemos classificar desumana, consequente 
com um excesso de informação inassimilável.  

BANDEIRA, Pedro in Eduardo Souto de Moura: atlas de parede, imagens de método. Dafne. Porto, 2011. p. 9

A todo o esforço de se compor um Atlas, contrapõe-se um caos. Para a 
estabilização de uma ordem requer-se, inevitavelmente, uma entropia. 
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(...) La entropía siempre crece. Lo que significa que los sistemas pasan de estados 
altamente ordenados, a otros más desordenados. De estados inestables, a estados de 
mayor probabilidad estática. (...)

Según este principio físico los estados tienden a la desaparición de gradientes. En el 
arte, al contrario, cada etapa tiende a buscar equilibrios nuevos y más complejos. La 
arquitectura necesita tensionar el espacio. El orden en arquitectura es un equilibrio 
de tensiones contrapuestas. Gravedad junto a levedad. Rapidez junto a consistencia. 
Escala junto a tamaño. Estabilidad junto a dinamismo. El equilibrio es inestable. 
Más profundo cuanto más improbable parezca. Cuando la entropía sea mínima.  

La arquitectura roba entropía al ambiente porque es un sistema abierto y no es 
lineal. Cuando se aleja del punto de equilibrio se abandona el régimen lineal. No 
hay prolongaciones lógicas. Aparecen discontinuidades. El orden se establece por 
fluctuaciones. Salta, se arrastra hacia nuevos e imprevistos estados.

SORIANO, Federico. Arquitectura y entropía in 100 hipermínimos y uno último de Francisco Jarauta: and a 
final one from Francisco Jarauta (Bilingue). Lampreave. Madrid, 2009. p. 8  

Enquanto sistema aberto e não linear, o projecto de arquitectura é, por 
defeito, fabricado através do abandono de um equilíbrio e por via de uma 
desordem. Ao equilibrío instável do projecto é indissociável uma entropia do 
ambiente em que toma lugar.  Em questão está a possibilidade de através de 
flutuações se desencadearem novos e imprevistos estados.
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La coherencia es la razón de ser del proyecto, pero no creemos en ella. No la 
buscamos. La obviamos, la sobrevolamos, la olvidamos. No podemos mantenerla 
hasta el final porque siempre aparecen agentes nuevos, programas divergentes, otras 
ideas, y debemos cambiar de opinión.

Hay en la arquitectura un temor hacia lo incoherente que nos hace volvernos 
temerosos y nos empuja a lo vulgar. Nos rodean voces reclamándola, a gritos, 
estridentes, críticas, pero nos rebelamos apagando los sonidos.

La coherencia ha dictado las normas y las leyes. Ha construido la disciplina. 
Ha llenado la historia de recuerdos amargos. Ha dictado el mito de la solidez. 
Pero la realidad, más sólida aún, no la soporta, siempre dispuesta a escaparse 
en excepciones, voluptuosidades, paradojas, sinrazones. La coherencia nunca ha 
tenido en cuenta el futuro. Lo que viene siempre se le aparece en el lugar equivocado. 
Derribándole su ingenuo castillo de naipes.

Como la arquitectura es inquieta y enérgica, el orden no puede ponerla totalmente 
en su sitio. Siempre escapándose. Si lo miramos de cerca es absurdo. La coherencia 
es para la arquitectura un alma negra que sobrevuela todo, proyectando su sombra 
paralizante. Nuestro destino es dejar pasar los rayos de luz entre cadenas.  

SORIANO, Federico. Incoherencia in 100 hipermínimos y uno último de Francisco Jarauta: and a final one 
from Francisco Jarauta (Bilingue). Lampreave. Madrid, 2009. p. 63

A construção de uma ordem tem em vista senão o escape da mesma. O seu 
(re)conhecimento é despertador do projecto-problema enquanto projecto-
de-arquitectura. O sentido é o de se derivar de um ponto de origem para 
se revelar uma condição de futuro. À ordem requer-se a excepção e o 
paradoxo na movimentação do projecto até territórios inesperados e para 
lá do evidente.
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01. La Condition Humaine. (1933) René Magritte
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Neste momento da dissertação realiza-se uma leitura cruzada de dois textos:  
o poema Como se desenha uma casa de Manuel António Pina e o texto Projectar de 
Álvaro Siza Vieira. Nestes dois escritos reconhecem-se significados distintos: 
ser poeta e ser arquitecto. Por via de um eventual uso abusivo dos seus sentidos, 
procura-se dar forma ao problema: projecto-de-arquitectura. Tanto um 
como o outro servem de pretexto para analogias operativas na dinamização 
de uma reflexão pessoal. A sua intersecção serve  a compreensão da essência 
do problema.

1. Projecto: como se desenha uma casa? 
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Como se desenha uma casa

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

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

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

Uma casa é as ruínas de uma casa,
Uma coisa ameaçadora à espera de uma palavra;
Desenha-a como quem embala um remorso,
Com algum grau de abstracção e sem um plano rigoroso.

PINA, Manuel António in Como se Desenha uma Casa. Lisboa: Assírio & Alvim, 2011, p. 9
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Projectar

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

Perpassa a história toda, local e estranha, e a geografia, 
histórias de pessoas e experiências sucessivas, as coisas 
novas entrevistas, música, literatura, os êxitos e os fracassos, 
impressões, cheiros e ruídos, encontros ocasionais. Uma 
película em velocidade acelerada suspensa aqui e ali, em 
nítidos quadradinhos.

Uma grande viagem em espiral sem princípio nem fim, 
na qual se entra quase ao acaso. Comboio assaltado em 
movimento. 

É preciso parar e ser oportuno na paragem. 

Agora entra a razão, com os seus limites e a sua eficácia.

Talvez retomar a viagem?

SIZA, Álvaro in 01 Textos. Parceria A. M. Pereira. Lisboa, 2019. p. 317
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Ambos os escritos convocados tratam de uma experiência criativa, sendo 
que em planos diferentes. O poema de Manuel António Pina surge de uma 
reflexão quanto a um viver, quanto a uma construção de vida segundo a 
condição de ser poeta. Já no texto de Siza o tema é outro. Neste o texto 
surge como um ensaio de ordem do problema projecto, mediante a condição 
de ser arquitecto. Apesar dos contextos diferentes, é lhes possível encontrar 
afinidades que ajudem a moldar o problema desta dissertação: projecto (de 
arquitectura).

O poema Como se desenha uma casa sugere um movimento ao longo da sua 
leitura. A intenção é a de procurar clarificar um modo ver e lidar com a vida; 
de desenhar casa e tomar consciência dela. Na perspectiva do poeta existe desde 
logo a necessária assunção da inevitabilidade da existência de um passado 
que configura pano de fundo à vida. A memória, mesmo que imatura e/ou 
inconsciente traz consigo um passado impresente, intrínseco acompanhante da 
vida. É nesse contexto em que o poeta se imerge para se auto-reconhecer e 
tomar consciência de si.   

sobre a tela imatura onde previamente
se escreveram palavras antigas: o cão, o jardim impresente,
a mãe para sempre morta.

Ainda que exista esse contexto, à partida inconsciente, há num outro 
sentido um conjunto de memórias que se coleccionam, que se recolhem 
premeditadamente. Para o poeta existem recordações que se guardam como 
tesouros. Lembranças que servem de pretexto de organizar e ordenar um 
papel de parede de onde se agita o desenho da casa. A partir delas desponta-se 
uma sensação de conforto. Em causa está a possibilidade de se conservar a 
essência de momentos fulcrais para um presente em devir. 
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como uma foto que se guarda na carteira,
iluminam-se no quintal as flores da macieira
e, no papel da parede, agitam-se as recordações. 

Contudo, Manuel Pina adverte que há a necessidade de nos protegermos 
dessas mesmas recordações. Por mais conforto que ousem dar, são elas 
também pretexto de ócios. No fundo, podem ser motivo de comodismos e 
conformismos; podem elas conspirar contra o natural movimento da vida. 
Por mais relevantes, pertencem ao passado e não constituem qualquer 
garantia de futuro, apenas o poderão despertar. Neste sentido, há que 
clarificar qual o sentido útil da recordação, não para o poeta, mas para o ser 
pessoa, para o seu viver. 

Protege-te delas, das recordações,
dos seus ócios, das suas conspirações;

Segundo o poeta, a casa - a vida - subsiste num estado constante de 
remodelação e reconstrução. Refaz-se ininterruptamente sobre a ruína do 
passado tendo em vista uma crença num futuro. Com certa abstracção e sem 
um plano rigoroso, a sua existência organiza-se sob um estado incessante de 
espera, na expectativa de. Para o poeta, a vida constrói-se simultaneamente 
sobre o passado, consciente ou subconscientemente, e a experiência de um 
futuro incerto.

Uma casa é as ruínas de uma casa, 
Uma coisa ameaçadora à espera de uma palavra;
Desenha-a como quem embala um remorso,
Com algum grau de abstracção e sem um plano rigoroso.
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No texto Projectar, o plano de reflexão é outro, bem como o seu entendimento 
do desenho. Neste caso o desenho serve o propósito de ordenar e consolidar 
a elaboração do projecto (de arquitectura). Ao longo do texto, Álvaro Siza 
Vieira (in)forma um conjunto de momentos nos quais se movimenta o seu 
procedimento projectual. De modo similar ao poema, o interesse não está 
no resultado, mas no modo de moldar e manusear o problema, no modo de 
o operacionalizar. 

Aos olhos do arquitecto, ainda que o projecto surja de uma nebulosa, o mesmo 
não carece de um sentido. Raramente arbitrário, o projecto faz-se valer de um 
passado, de um conjunto de informações e conhecimentos disponíveis para a 
sistematização de uma intenção. O movimento do projecto realiza-se a partir 
da intersecção dos múltiplos informes disponíveis. Da disciplina ou não, a sua 
relevância está na possibilidade de orquestrar todo o saber na estruturação 
e apropriação do problema. Confrontando-se com uma circunstância, 
o projecto não somente traduz o saber da disciplina como igualmente é 
fruto de uma percepção singular da realidade. Sendo o arquitecto também 
habitante, torna-se impossível não convergir no procedimento projectual, 
consciente ou subconscientemente, toda a sua experiência. 
 

Perpassa a história toda, local e estranha, e a geografia, histórias de pessoas e 
experiências sucessivas, as coisas novas entrevistas, música, literatura, os êxitos e 
os fracassos, impressões, cheiros e ruídos, encontros ocasionais. Uma película em 
velocidade acelerada e suspensa aqui e ali, em nítidos quadradinhos.

A velocidade acelerada com o que o desenho do projecto lida requer ao mesmo 
tempo a possibilidade de se fixarem nítidos quadradinhos enquanto premissas 
do que se procura dinamizar. Em causa está a possibilidade do arquitecto 
despertar um processo criativo, ciente da impossibilidade do mesmo ser 
linear. Para isso torna-se necessário o recurso a pequenos cais de onde se 
possa partir para a elaboração do projecto em ininterrupto movimento.

02. Esquiço da Praça de São Pedro, Vaticano. Álvaro Siza
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Uma grande viagem em espiral sem princípio nem fim, na qual se entra quase ao 
acaso. Comboio assaltado em movimento. 

No entanto, para o arquitecto Álvaro Siza a processualização do projecto 
depende de uma inevitável racionalização do seu processo. Neste sentido 
o domínio e controlo do procedimento é um factor determinante para se 
ser oportuno na paragem. Em causa está a possibilidade de desencadear um 
procedimento o mais assertivo possível quanto ao propósito que o movimenta. 
Do mesmo modo que é necessário saber-se despertar todo este processo, 
igualmente o mesmo requer a rigorosa percepção da sua razão de ser.

É preciso parar e ser oportuno na paragem. 

Agora entra a razão, com os seus limites e a sua eficácia.

Talvez retomar a viagem?

Não obstante a interrupção da dinamização do projecto, o seu fixar-se não 
é estanque. Ainda que em planos distintos, do mesmo modo que a casa do 
poeta se refaz ao longo do tempo, também o projectar do arquitecto imprime 
essa fatalidade de permanecer em constante procura. Segundo Siza, o 
projecto requer essa contínua retoma da viagem, sendo que desse movimento 
faz parte uma paisagem de fundo de experiências e vivências convocadas no 
exercício do projecto.

A leitura cruzada do poema Como se desenha uma casa e do texto Projectar, 
permite tomar consciência da indissociabilidade do projecto à vida de quem 
o opera. O projecto evolui não apenas através da disciplina, mas igualmente 
a partir do fortuito habitar. 

Projecto-de-Arquitectura

03. Esquiço de auto-retrato. Álvaro Siza
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Do mesmo modo que o poeta Manuel Pina empreende um movimento 
introspectivo e de autorreflexão quanto à sua existência, também o 
procedimento projectual requer essa mesma introspecção. Em causa está a 
apreensão da vida como matéria fundamental do projecto (de arquitectura). 
Esta serve assim de pretexto para a reflexão que se tenta aqui empreender 
enquanto praticável de arquitectura.

A formação desse praticável de arquitectura não está somente dependente 
de um saber da disciplina, mas do seu cruzamento com toda experiência e 
vivência que se possa ter. No fundo, esse praticável é nutrido por um habitar 
e consequentemente de uma apropriação da memória na construção de um 
olhar, de um modo de apreender a realidade. Enquanto dispositivo móbil, este 
praticável visa (in)formar e esclarecer uma voz, um discurso próprio quanto 
ao projecto de arquitectura como problema. Este dispositivo não apenas 
permite fixar e apreender um conjunto de saberes como simultaneamente 
despertar uma reflexão em relação aos mesmos.

A possibilidade de um projecto-de-arquitectura próprio é o problema em 
cima da mesa: não a sistematização de uma resposta, mas a tentativa de 
identificar, compreender e dar forma ao meu projecto-problema. A intenção 
é a de se (re)conhecer a sua essência a fim de o operar. 

Escola, é uma palavra que vem do grego schola e significa ócio. (...) A escola, o 
ócio, é um lugar propício ao conhecimento e à exercitação da mirada atenta, lenta, 
detida durante muito tempo sobre algo que se converte, por toda essa atenção que 
se lhe concede, num mundo. Desta visão lenta, nada impaciente, pouco ambiciosa, 
nascem as raízes dos conhecimentos futuros, dos desejos de conhecer, desejos muito 
mais importantes para a formação que os mesmos conhecimentos. Porque é o desejo 
de conhecer e não o conhecimento o que se ensina.1

1 Escuela, es una palabra que proviene del griego schola y significa ocio. (…) La escuela, el ocio, es un lugar propicio al 
conocimiento y a la ejercitación de la mirada atenta, lenta, detenida durante mucho tiempo sobre algo que se convierte, por toda 

Escola

04. Conjunto de esquiços: estudo do projecto de duas 
casas no Parque Van Der Venne, Haia, Holanda 
(1984-1988) junto de retrato de mulher. Álvaro Siza
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Neste sentido existe a necessidade de se (re)conhecer a cristalização de 
uma ideia de Escola (própria), alimentada por um conjunto de autores, 
maioritariamente arquitectos, como âncoras/faróis/cais do meu projecto. 
Entre eles determinam-se pilares de reflexão: o texto Materiais da Projectação 
de Vittorio Gregotti, o projecto da Piscina das Marés de Álvaro Siza Vieira, o 
projecto do SESC Pompeia de Lina Bo Bardi e o projecto das Termas de Vals de 
Peter Zumthor.  Através da sua coexistência determinam uma clarificação 
quanto aos materiais fundamentais na compreensão e expressão da 
operatividade do móbil que se equaciona. Com eles não se fabrica um guia, 
ou manual a seguir, mas fixam-se pontos de discussão quanto ao projecto-
problema que se equaciona e tenta fixar.

Este espaço Escola não se foca apenas numa transmissão ou consolidação de 
conhecimentos, mas sim no sentido de estimular um desejo de conhecer. Mais do 
que a (in)formação de conhecimento(s), o foco do trabalho reside no modo 
como toda a informação é considerada e tratada no meu projecto.

A aquisição de conhecimentos – sempre são provisórios e insuficientes os 
conhecimentos – exige sobretudo a aprendizagem da capacidade de interrogar, de 
contínua abertura e espírito crítico, o oposto a Cartilha ou Sebenta ou Bíblia. A 
composição do corpo docente deve ser organizada em consonância com o referido, 
ultrapassando conceitos de carreira e hierarquia (ou a eles não se limitando). Uma 
Escola tem de ter meios para alimentar essa vitalidade e flexibilidade.
A aprendizagem – a aquisição da capacidade de continuamente aprender – continua 
a centrar-se, em meu entender, no desenho – no aprender a ver, a compreender, a 
exprimir – e na história – no sentido de conquista da consciência do presente em 
devir.2

esa atención que se le concede, en un mundo. De esta visión lenta, nada impaciente, poco ambiciosa, nacen las raíces de los 
conocimientos futuros, de los deseos de conocer, deseos mucho más importantes para la formación que los mismos conocimientos. 
Porque es el deseo de conocer y no el conocimiento lo que se enseña. SANTA-MARIA, Luis Martínez in Intersecciones. 
Rueda. Madrid, 2004. p. 97
2 SIZA, Álvaro in 01 Textos. Parceria A. M. Pereira, Lisboa, 2019, p. 168

05. Conjunto de esquiços: estudo do projecto para a 
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto 
(1987-1994) junto de retratos de mulheres. Álvaro Siza
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Neste trabalho encontra-se uma oportunidade de (re)aprendizagem do 
aprendizado até agora adquirido. Numa leitura mais consciente e ao serviço 
do meu projecto. Não só se visa o presente como o presente em devir. O propósito 
não é o de estabelecer um guia ou manual a seguir, mas sim alcançar-se 
a verdadeira dimensão do desenho. Mais do que respostas, procuram-se 
questões. Sendo que é através destas que se permite nutrir uma mirada sobre 
o problema em questão. 

A teoria sobre a que se sustenta o fundamento da nossa aula de projectos é a que 
ensina a ver. (...) em grego, theoria é mirada, visão. O professor não introduz um 
ponto de vista – como se atrevem a dizer alguns alunos – senão que, como queria 
Platão, renunciando ao evidente, ensina a dirigir o olhar para o alto. As palavras 
correspondentes a educação e nutrição, que no princípio eram quase idênticas no seu 
significado, continuar a ser termos iguais.3

Convocar vários autores não se prende com uma apropriação de pontos de 
vista, mas com uma oportunidade de ver para lá do evidente. Estes professores 
que se convocam na presente reflexão não são senão promotores de pesquisa 
da verdadeira essência do problema. 

No momento de término de um percurso académico, aproveita-se a ocasião 
para sondar quais as orientações do meu projecto-de-arquitectura. Em causa 
está o desafio de aprender a ver, compreender e exprimir um projecto-problema. 
Em evidência coloca-se o esclarecimento de um praticável de arquitectura4, 
reconhecendo-se a des-ordem pela qual se move. 

3 La teoría sobre la que se sostiene el fundamento de nuestra clase de proyectos es la que enseña a ver. (…) en griego, theoria 
es mirada, visión. El profesor no aporta un punto de vista - como se atreven a decir algunos alumnos - sino que, como quería 
Platon, renunciando a lo evidente, enseña a dirigir el ojo hacia lo alto. Las palabras correspondientes a educación y nutrición, 
que al principio era casi idénticas en su significado, siguen siendo términos iguales. SANTA-MARIA, Luis Martínez in 
Intersecciones. Rueda. Madrid, 2004. p. 105
4 Um praticável de arquitectura constitui uma armação de preceitos em função dos quais se pode partir para 
a reinvenção de um projecto-de-arquitectura. Dispositivo provisório e móvel que traduz uma organização, 
que exprime um modelo teórico de ordenação de saber. A partir dele ensaia-se um modelo de comunicação.
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. Interlúdio I

“Antes de conhecer sequer a palavra arquitectura, todos nós já 

a vivemos.”1 

Com a minha entrada na Faculdade de Arquitectura do Porto a minha 

concepção de arquitectura é profundamente questionada. Desde logo, o 

problema de como se dinamizar o projecto de arquitectura é colocado em 

evidência. A ideia pré-concebida de que arquitectura era resultado de 

um processo relativamente simples de composição de volumetrias sobre 

o espaço é rapidamente desmontada.

Neste sentido, iniciei a minha formação académica mediante a 

problematização do próprio processo de arquitectura, com o intuito 

de perceber qual o propósito da obra de arquitectura e o papel do 

arquitecto na sua dinamização. Em causa estava a necessidade de tomar 

conhecimento da complexidade do problema de projectar e o modo de se 

processualizar tal acção.

Aos poucos, ia ganhando consciência da possibilidade do projecto de 

arquitectura não procurar apenas compor volumetrias, mas propostas de 

habitar o território. No desenho residia a desafio de descobrir quer 

as potencialidades como as repercussões de uma eventual alteração do 

espaço. 

As primeiras visitas a obras de arquitectura tornam-se fulcrais nesta 

aproximação ao problema: o meu projecto de arquitectura. A hipótese de 

tomar contacto com o projecto a partir da vivência da obra resultante 

foi naquela altura fundamental para a dinamização do meu estudo. 

Fosse por via de visitas guiadas ou não, a experiência das obras 

permitia despertar uma consciência quanto à complexidade do processo 

de arquitectura.

De entre várias obras visitadas na altura, a Piscina das Marés de 

Leça da Palmeira assumiu uma posição de destaque, eventualmente pela 

imediata surpresa quanto ao que poderia ser uma piscina de marés. 

A aparente simplicidade de se intervir em tal paisagem, cruzando-se 

audaciosamente a arquitectura com a orla costeira, teve grande impacto 

1 ‘Antes de conocer siquiera la palabra arquitectura, todos nosotros ya la hemos vivido.’ 
ZUMTHOR, Peter in Pensar la Arquitectura. GG, 3ªedição ampliada, Barcelona, 2017. p. 65
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na minha percepção do projecto enquanto oportunidade de desenho de uma 

experiência do território.

Uma primeira visita à obra Piscina das Marés de Álvaro Siza torna-se 

assim significativa para o meu entendimento do projecto de arquitectura. 

Desde um primeiro momento existiu um fascínio pela habitabilidade 

daquele espaço e pela possibilidade de um arquitecto poder desencadear 

tal experiência ao utilizador da piscina. Em causa estava a percepção 

do desafio e oportunidade de se poder revelar uma vivência do espaço 

através da composição de um desenho, onde não apenas a forma e função 

são tidas em conta. 

No entanto, é apenas mais tarde, através das palavras do professor 

Manuel Graça Dias, que se viabiliza um maior reconhecimento do que 

constitui a obra da Piscina de Leça.

Numa aula de Teoria Geral de Organização do Espaço as palavras de Manuel 

Graça Dias discriminavam aquilo que constituía o percorrer daquela 

arquitectura. Desde a avenida, ao acesso em rampa, à entrada nos 

vestuários em sombra, ao corredor descoberto onde somos encaminhados 

para o mar e piscina. 

Segundo a perspectiva do utilizador da piscina, a descrição do percurso 

da obra permitiu-me tomar consciência do meu contacto com a mesma. 

Desde o reconhecimento da paisagem na avenida, ao seu esquecimento 

na entrada, aos vestuários em penumbra onde o som do mar convida e 

relembra o utilizador do lugar para o qual se encaminha, até à (re)

descoberta final da paisagem. Todos estes eram simultaneamente momentos 

da sua descrição e informação por mim coleccionada. 

A Piscina das Marés tornava-se assim um primeiro e fundamental objecto 

de estudo para o meu projecto de arquitectura. Em causa não estava a 

obra enquanto modelo formal replicável, mas um conjunto de informações 

despertadoras do desenho. Fosse o cruzamento da arquitectura com a 

paisagem, a sua materialidade, composição e construção, todos estes 
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dados serviam um propósito não apenas funcional. A relevância da obra 

estava na capacidade de se poder coordenar no mesmo projecto questões 

de pormenor ou de urbanismo, de forma e material; tudo isto no sentido 

de revelar no espaço uma nova concepção daquele território segundo um 

novo propósito: uma piscina de marés. 

A partir da experiência daquela arquitectura tomava consciência do 

problema de se poder dinamizar um projecto de arquitectura enquanto 

modo de expressão de um pensar. 

A obra de Álvaro Siza, como experiência do espaço, potencia a 

percepção do desenho enquanto hipótese de dinamizar uma reflexão. É a 

partir do (re)conhecimento daquela arquitectura que progressivamente 

me consciencializo da operatividade do projecto na alteração do 

território. O projecto é assim encarado como oportunidade de se (re)

pensar o próprio problema que se impõe escrutinar. Pelo desenho 

consolida-se um entendimento do papel do arquitecto na formulação de 

uma arquitectura enquanto experiência de habitar.

A obra de Leça é assim determinante para a dinamização do estudo do 

meu projecto de arquitectura. Através dela percepcionam-se pontos de 

partida para o ensaiar de projecto: análise do território, função, 

formas e geometrias, materialidade e construção. Sendo que todos estes 

dados são coordenados com a intenção de se compor uma vivência do 

espaço, uma predisposição ao habitar do outro. 

Em questão está uma aproximação à percepção do projecto enquanto 

momento fulcral para a determinação da qualidade da arquitectura e do 

papel do arquitecto nesse mesmo processo.
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1a. Materiais da Projectação

. Projecto de arquitectura e Problema metodológico

1.1 Vocabulário convencional e métodos de representação

1.2 Modelo: despertador e informador do projecto

1.3 Racionalização e condição nómada da projectação

1.4 Construção de Lugar
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Voar e aperceber-me de que tudo o 
que a vista alcança pertence àquele 
corpo – e simultaneamente que ele é 
possuído por tudo. O contrário de um 
intruso.
SIZA, Álvaro in Arquitectura: Começar-Acabar in 01 
Textos. Parceria A. M. Pereira, Lisboa, 2019. p. 366

01. Esquiço do complexo habitacional da Quinta da Malagueira, Évora, Portugal. (1977) Álvaro Siza
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A necessária consciencialização, e a reflexão que a acompanha, quanto à 
natureza do meu projecto-de-arquitecura implica colocar-se a questão: o 
que é o projecto?

Segundo Vittorio Gregotti:

Desde o ponto de vista da arquitectura, o projecto é o modo como se organizam e 
se fixam, no sentido arquitectónico, os elementos de certo problema. Estes foram 
escolhidos, elaborados, dotados de intenção através do processo de composição, até 
estabelecer entre eles novas relações nas quais o sentido geral (estrutural) pertence, 
enfim, à coisa arquitectónica, à nova coisa que construímos por meio do projecto.1

O projecto em arquitectura configura uma organização de informação 
numa e para uma circunstância específica. Em vista está a composição da 
informação para uma intenção particular. O projecto organiza e fixa um 
conjunto de novos vínculos capazes de determinar a sua resignificação; seja 
esta relativa aos materiais em questão, ou à presença que formulam. 

No projecto está em causa uma identificação do que está para lá do existente. 
Não se circunscrevendo à(s) necessidade(s) latente(s) ao território, o projecto 
visa o desenho de uma nova condição reconhecida a partir da circunstância, 
fruto da operatividade de um praticável de arquitectura. 

Também se encontra implícito, na palavra projecto, um sentido de distância entre o 
desejo e sua satisfação, o sentido de um tempo preenchido pelo esforço de organizar 
uma série de fenómenos com um fim, num momento preciso de processualização 
histórica. Tal fim deve realizar-se como ponto concreto, que se converte em presença 

1 Desde el punto de vista de la arquitectura, el proyecto es el modo como se organizan y fijan, en sentido arquitectónico, los 
elementos de cierto problema. Estos han sido elegidos, elaborados, dotados de intención a través del proceso de la composición, 
hasta estabelecer entre ellos nuevas relaciones en las cuales el sentido general (estructural) pertenece, al fin, a la cosa 
arquitectónica, a la nueva cosa que hemos construido por medio del proyecto. GREGOTTI, Vittorio in Teoria de la 
Proyectación Arquitectónica (int.: Giuseppe Samonà). Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1968. p. 210

. Projecto de arquitectura e Problema metodológico
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e significado, para passar depois a ser matéria de resignificação com respeito à 
satisfação de um novo desejo.2

A distância entre desejo e satisfação onde se insere a acção de projecto 
obriga este a uma complexidade e autonomia quanto à sua realização. A 
processualização do projecto parte do território; contudo, ocorre de forma 
autónoma absorvendo características da arquitectura que dinamiza. A 
intenção do projecto é a de revelar uma arquitectura com um novo desejo para 
o território que visa.

No momento presente, a complexidade técnico-económica3 na formulação de uma 
arquitecura, acentua, no trabalho do arquitecto, a separação do projecto da 
acção construtiva-produtiva. Ao projecto exige-se uma detalhada previsão do 
seu desenho; determina-se uma maior distância entre reflexão e realização. 
Àquele requer-se precisão, ignorando a possibilidade da acção de projecto se 
prolongar no momento de concretização.    

Um projecto é investigação, invenção – a invenção é optimista –, y também crítica 
de si mesmo e do seu entorno.4 

O reconhecimento dos materiais capazes de orientar o projecto é crucial 
para a percepção, domínio e exercitação de um modus operandi relativo ao 
projecto-problema que se movimenta na circunstância projectual. Presente 

2 También se halla implícito, en la palabra proyecto, un sentido de distancia entre el deseo y su satisfacción, el sentido de 
un tiempo llenado por el esfuerzo de organizar una serie de fenómenos con un fin, en un momento preciso de la procesualidad 
histórica. Tal fin debe realizarse como punto concreto, que se convierte en presencia y significado, para pasar luego a ser materia 
de resignificación con respecto a la satisfacción de un nuevo deseo. GREGOTTI, Vittorio in Teoria de la Proyectación 
Arquitectónica (int.: Giuseppe Samonà). Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1968. p. 210
3 La complejidad técnico-económica de las acciones que concurren a formarla [arquitectura] es de grado tan elevado que hace 
necesaria una detallada previsión proyectual: una gran distancia entre deseo y satisfacción. GREGOTTI, Vittorio inTeoria 
de la Proyectación Arquitectónica (int.: Giuseppe Samonà). Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1968. p. 210
4 Un proyecto es investigación, invención – la invención es optimista -, y también crítica de sí mismo y de su entorno. 
SORIANO, Federico in 100 hipermínimos y uno último de Francisco Jarauta: and a final one from Francisco Jarauta 
(Bilingue). Lampreave. Madrid, 2009. p. 73
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a investigação-invenção – de natureza irrepetível e imprevisível –, está ao  
alcance do projectista, na acção de projecto, a construção de um olhar sobre 
os materiais informadores do procedimento projectual. 

(...) a qualidade (não o valor, que depende de um juízo) de uma matéria pode 
depender da maior ou menor capacidad de assumir distintas possibilidades de uso 
formal através do seu tratamento tecnológico.
A cada nível de complexidade, de agregação e de magnitude dimensional tais 
materiais – só quando se reconheçam no projecto como materiais formais – resultam 
operativos para a arquitectura.5 

Independente de um juízo de valor, a qualidade dos materiais informadores 
do procedimento projectual evolui com a capacidade de estes assumirem 
diferentes possibilidades de uso e de nexo entre si. Em causa está a 
operatividade desses materiais na expressão de uma arquitectura. A satisfação 
desse desejo do autor-arquitecto é realizada em função do habitar.

É a matéria que reconhecemos através da sedimentação histórica da nossa disiplina 
como própria de nosso operar, seja segundo formas, intenções, técnicas ou sentidos 
inteiramente distintos. (...) esta matéria pode-se definir como a forma física do 
ambiente em função do habitar humano. De certo modo, é o mesmo que, para a 
literatura, representa o corpo do idioma: ao mesmo tempo instrumento e útil, e, como 
tal, código e matéria prima apta a ser transformada e reinventada para fazê-la 
viver.6

5 (...) la cualidad (no el valor, que depende del juicio) de una materia puede depender de la mayor o menor capacidad de asumir 
distintas posibilidades de uso formal a través de su tratamiento tecnológico. 
A cada nivel de complejidad, de agregación y de magnitud dimensional tales materiales – sólo cuando se reconozcan en el proyecto 
como materiales formales – resultan operativos para la arquitectura. GREGOTTI, Vittorio in Teoria de la Proyectación 
Arquitectónica (int.: Giuseppe Samonà). Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1968. p. 240
6 Es la materia que reconocemos a través de la sedimentación histórica de nuestra disciplina como propia de nuestro operar, sea según 
formas, intenciones, técnicas o sentidos enteramente distintos. (…) esta materia se puede definir como la forma física del ambiente en 
función del habitar humano. En cierto modo es lo mismo que, para la literatura, representa el cuerpo del idioma: a la vez instrumento 
y útil, y, como tal, códice y materia prima apta para ser transformada y reinventada para hacerla vivir. GREGOTTI, Vittorio 
in Teoria de la Proyectación Arquitectónica (int.: Giuseppe Samonà). Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1968. p. 234
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Como na prática de escrita, um projecto de arquitectura exige um (re)
conhecimento do vocabulário e gramática para a sua reinvenção numa 
situação histórica. Ao mesmo tempo que o praticável é instrumento de 
comunicação – código de expressão – o mesmo é matéria prima apta a ser 
transformada  a cada circunstância projectual.  

Assiste-se, pois, desde este ponto de vista, a um passar da matéria ao 
material, entendendo-se este último a matéria já dotada de sentido (qualquer 
que possa ser este), proveniente de um conjunto disciplinar e formada por 
ele, e que se dispõe a ser convertida em matéria formal do projecto.7 

O praticável de arquitectura permite a transposição da matéria a uma 
condição material. Em causa está a organização dos materiais informadores 
de um praticável com o sentido de servir os valores do projetista. No praticável 
existe a possibilidade de ordenar e exprimir um conjunto de proposições 
para satisfazer o desejo que o projecto possui.

Considerando o projecto em arquitectura como esforço de ordenar a matéria 
e, consequentemente, introduzir novos significados no território. 

Será possível determinar uma

estrutura da projectação como estrutura capaz de facilitar um sentido, juntando 
num sistema particular o grupo de materiais com que opera a arquitectura8 ? 

7 Se asiste, pues, desde este punto de vista, a un paso de la materia al material, entendiendo por este último la materia ya 
dotada de sentido (cualquiera que pueda ser éste), proveniente de un conjunto disciplinar y formada por él, y que se dispone a 
ser convertida en materia formal del proyecto. GREGOTTI, Vittorio in Teoria de la Proyectación Arquitectónica (int.: 
Giuseppe Samonà). Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1968. p. 233
8 estructura de la proyectación como estructura capaz de facilitar un sentido, juntando en un sistema particular el grupo de 
los materiales con que opera la arquitectura GREGOTTI, Vittorio in Teoria de la Proyectación Arquitectónica (int.: 
Giuseppe Samonà). Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1968. p. 238
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Problema metodológico Poder-se-á definir um método?

A palavra método deriva da palavra grega méthodos, podendo ser traduzida 
por caminho para9. Outra possibilidade será considerar-se método como sendo: 

processo racional para chegar a determinado fim.10

Poder-se-á considerar método como a possibilidade de se racionalizar um 
processo A intenção é de o tornar mais previsível e menos diletante. Em vista 
está a necessidade de se atingir um propósito preciso e, deste modo, facilitar 
uma aproximação à circunstância projectual a partir de um projecto-
problema.

Assim tem-se por relevante e pertinente a reflexão sobre a necessidade de 
determinar um modo ordenado e sistemático de movimentar um praticável 
de arquitectura na circunstância projectual. A possibilidade de sistematizar 
uma aproximação à circunstância garante ao projecto de arquitectura a 
aptidão de ir ao encontro do seu fim: produzir uma arquitectura em função 
do habitar do ser humano.

(...) projecto é o estabelecimento de um procedimento mais que o resultado de 
um processo. (...) O procedimento é uma actuação por etapas. É uma instrução 
que enlaça as possíveis transformações mantendo a unidade subjacente. Estas 
transformações realimentam constantemente a reflexão. Mas também em cada 
instante o contexto pode modificar o processo gerado, integrando ou absorvendo 
novos dados, as condições mutáveis ou os agentes recém aparecidos que devem levá-
lo à conclusão em algum momento.11 

9 ÁVILA, F. B. de S.J. Pequena Enciclopédia de Moral e Civismo. M.E.C. Rio de Janeiro , 1967. (https://sites.
google.com/view/sbgdicionariodefilosofia/método)
10 Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2020 (https://dicionario.priberam.or-
g/m%C3%A9todo)
11 proyecto es el establecimiento de un procedimiento más que el resultado de un proceso. (…) El procedimiento es una 
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Assim sendo, há que reconhecer ao procedimento projectual uma natureza 
mutável dependente do contexto em que ocorre. Ainda que mantenha uma 
unidade subjacente, a reflexão que o mesmo incita ocorre através de desvios 
e transformações. O procedimento torna-se transitório e moldável com as 
condicionantes e dados que o encaminham até à sua conclusão.  

Desta forma, é crucial a necessidade de se reflectir e interrogar sobre 
os materiais que (in)formam e/ou (con)formam o meu procedimento 
projectual. O que se procura é a reflexão sobre os materiais informadores do 
meu praticável de arquitectura. São estes que possibilitam a definição de um 
método para a expressão de um projecto-de-arquitectura.

Requer-se, contudo, estar ciente de que

a ordem do projecto não pode ser repetida, é uma criação e constitui uma aventura. 
É imprevisível e irrepetível.12 

actuación por trámites. Es una instrucción que enlaza las posibles transformaciones manteniendo la unidad subyacente. Estas 
transformaciones realimentan constantemente la reflexión. Pero además en cada instante el entorno puede modificar el proceso 
generado, integrando o absorbiendo nuevos datos, las condiciones cambiantes o los agentes recién aparecidos que deben llevarlo a 
término en algún momento. SORIANO, Federico in 100 hipermínimos y uno último de Francisco Jarauta: and a final one 
from Francisco Jarauta (Bilingue). Lampreave. Madrid, 2009. p. 58  
12 el orden del proyecto no puede ser repetido, es una creación y constituye una aventura. Es impredecible e irrepetible. SANTA-
MARIA, Luis Martínez in  Intersecciones. Rueda. Madrid, 2004. p. 26
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01. Projecto de arranha-céus de Friedrichstrasse, 
fotomontagem versão transparente. (1921) Mies van 
der Rohe  

02. Projecto de arranha-céus de Friedrichstrasse, 
fotomontagem versão opaca. (1921) Mies van der 
Rohe  

As fotomontagens do arquitecto Mies van der Rohe 
fazem parte do processo de elaboração do projecto; 
nelas não somente se instaura uma representação 
de uma ideia de projecto de arquitectura como se 
coloca em evidência uma acção transformadora 
do território. Estas representações manifestam a 
procura de organizar uma imagem arquitectónica 
ao ponto de se comunicar o desejo de ser de uma obra 
de arquitectura. Em causa está a tradução de uma 
reflexão do arquitecto sobre uma alteração das 
contingências existentes no território.
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1.1 Vocabulário convencional e métodos de representação

O desenho arquitectónico tenta 
traduzir em imagem, do modo mais 
preciso possível, a irradiação do 
objecto num determinado lugar. (...) 
esta representação pode deixar sentir 
com especial clareza a ausência do 
objecto real (...) o desejo ardente de 
que se faça presente.1

1 El dibujo arquitectónico intenta traducir en imagen, del modo 
más preciso posible, la irradiación del objeto en un determinado 
lugar. (…) esta representación puede dejar sentir con especial 
claridad la ausencia del objeto real (…) el deseo ardiente de que se 
haga presente. ZUMTHOR, Peter in Pensar la Arquitectura. 
GG, 3ªedição ampliada, Barcelona, 2017. p. 12 

O projecto de arquitectura decorre da identificação do problema, sendo que 
a sua precisão evolui com a evolução do projecto. 

Em causa está a ordenação e composição de um conjunto de informações 
para a transformação precisa da realidade. Neste sentido requer-se tomar 
conhecimento quanto ao vocabulário convencional da disciplina. Torna-se 
essencial para a produção de um gesto transformador do real a noção de 
questões: geométricas, construtivas, de dimensão, de escala, de forma, de 
matéria, de terminologia, entre outras. 

O procedimento projectual inicia-se a partir da problematização desse 
mesmo vocabulário e dos seus métodos de representação. Dominando-
se estes utensílios, perspectivam-se novas possibilidades de investigação e 
comunicação da acção transformadora do projecto. 

(...) o projecto arquitectónico não é arquitectura, senão apenas um conjunto de 
símbolos ou sinais com os quais tentamos fixar e comunicar a nossa intenção 
arquitectónica: plantas, alçados, perspectivas, detalhes, são outros tantos 
apontamentos convencionais, abstracções de partes não autónomas de uma imagem 
que procuramos formar através do projecto.1

No procedimento projectual ordena-se um conjunto de símbolos e sinaléticas 
com vista a fixar e comunicar uma intenção. Elementos como plantas, 
alçados, perspectivas, detalhes, esquiços, maquetes, 3D’s, são abstracções 
não autónomas do projecto de arquitectura que se formula. Estes métodos 
de representação permitem determinar uma imagem arquitectónica, cuja 
natureza indicativa possibilita comunicar um desejo sobre a alteração do 
território. 

1 (...) el proyecto arquitectónico no es arquitectura, sino sólo un conjunto de símbolos o signos con los cuales intentamos fijar y 
comunicar nuestra intención arquitectónica: plantas, alzados, perspectivas, detalles, son otras tantas notaciones convencionales, 
abstracciones de partes no autónomas de una imagen que buscamos formar a través del proyecto. GREGOTTI, Vittorio in 
Teoria de la Proyectación Arquitectónica (int.: Giuseppe Samonà). Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1968. p. 211
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A elaboração de uma imagem arquitectónica parte de uma observação 
crítica do contexto arquitectónico e geográfico em vista; sendo que 
evolui a partir de uma primeira abstracção. Neste processo equacionam-
se as potencialidades de uma acção transformadora do território. A ideia 
manifestada na acção é (in)formada e suscitada por informações recolhidas na 
realidade. A imagem arquitectónica desenha uma ponte entre a virtualidade 
da realidade transformada e a autenticidade da realidade facto. Assim, o 
desenho arquitectónico, independentemente da natureza da representação, 
transmitirá um desejo de ser; de se concretizar enquanto facto real: 

possibilidade para abandonar o genérico e instalar na obra a autoridade do autor. 2

Pese o seu papel no procedimento projectual, os métodos de representação 
convencionais são instrumentos insuficientes na dinamização do contexto 
projectual, no seu controlo e fixação; nomeadamente nos seus diversos 
estados de associação da informação que viabiliza a acção. Nesta perspectiva 
o autor tem necessariamente de escolher os materiais que interferem na 
expressão e comunicação da acção transformadora do espaço. 

Vittorio Gregotti sugere que a operação projectual se pode dividir em duas 
fases de projecto: uma primeira na qual se tem em atenção a formação de 
uma imagem arquitectónica, organizando e fixando-a; uma segunda na 
qual a operação projectual transpõe a imagem num projecto de execução 
arquitectónica visando a sua correcta tradução em obra. Ainda que distintas, 
estas duas fases interactuam e actualizam-se na evolução do processo de 
idealização e realização da transformação em projecto.

(...) projecto como documento e história da formação de uma imagem arquitectónica, 
e a organização desta imagem no projecto segundo uma série de anotações 

2 posibilidad para abandonar lo genérico e instalar en la obra la autoridad del autor. SANTA-MARIA, Luis Martínez in 
Intersecciones. Rueda. Madrid, 2004. p. 31

03. Maquete do projecto da Casa da Música, Porto. (1999) OMA
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04. Maquete do estudo do Pavilhão da Serpentine Gallery, Londres. (2014) 
Smiljan Radic

essencialmente orientadas à comunicação do processo mesmo em função da sua 
correcta execução; estas duas fases não são temporalmente sucessivas e logicamente  
causais, mas apenas funcionalmente distintas e influenciam-se durante todo o 
processo de formação do projecto.3

Na primeira fase, a formação de uma imagem arquitectónica documenta-se 
quer por elementos como esboços e esquiços, como todo o tipo de informação 
que permita revelar a procura de uma ordem provisória. Nesta averigua-se 
o processo de uma imagem arquitectónica. 

Não podendo ser linear, a operação projectual percorre a informação da 
circunstância e contexto projectual a partir de um paciente rehacerse contínuo4 do 
problema em questão; seja pelo natural surgimento de novas possibilidades 
de leitura como incongruências ou a introdução de dados imprevistos ao 
longo de toda a operação. 

Esta fase do projecto insiste em partir ao encontro das coordenadas 
estruturantes e identificação dos núcleos duros nos quais a acção projectual 
poderá movimentar-se. Aqui, procura-se arrumar o projecto e delinear a 
sua identidade e essência, tendo presente os inevitáveis e naturais avanços e 
recuos desta operação.

A segunda fase concentra-se na transmissão de forma objectiva e precisa 
da informação e das condições necessárias à boa realização da imagem 

3 (...) proyecto como documento e historia de la formación de una imagen arquitectónica, y la organización de esta imagen en el 
proyecto según una serie de notaciones esencialmente orientadas a la comunicación del proceso mismo en función de su correcta 
ejecución; estas dos fases no son temporalmente sucesivas y lógicamente causales, sino sólo funcionalmente distintas y se influyen 
durante todo el proceso de formación del proyecto. GREGOTTI, Vittorio in  Teoria de la Proyectación Arquitectónica (int.: 
Giuseppe Samonà). Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1968. p. 217
4 El recorrido a través de ellos nunca es rectilíneo, sino un paciente rehacerse continuo, es una tentativa de solidificación del 
proyecto en torno a algunos núcleos prestos a tornar al estado líquido con la introducción de un dato imprevisto o diversamente in-
terpretable, con la apertura de una posibilidad constructiva, con el hallazgo de una incongruencia. GREGOTTI, Vittorio in 
Teoria de la Proyectación Arquitectónica (int.: Giuseppe Samonà). Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1968. p. 217

Analogamente ao esboço que um 
escultor faz para a sua escultura, o 
desenho não deve ser mera cópia de 
uma ideia, senão parte integrante do 
próprio trabalho de criação, que se 
consome no objecto construído.
Desenhos deste género permitem dar 
um passo atrás para aprender a 
contemplar e entender o que todavia 
não é e, contudo, começa já a fazer-
se.2 

2 Análogamente al esbozo que un escultor hace para su 
escultura, el dibujo no debe ser mera copia de una idea, sino 
parte integrante del proprio trabajo de creación, que se consuma 
en el objeto construido.
Dibujos de este género le permiten a uno dar un paso atrás 
para aprender a contemplar y entender lo que todavía no es y, 
sin embargo, comienza ya a hacerse. ZUMTHOR, Peter 
in Pensar la Arquitectura. GG, 3ªedição ampliada, 
Barcelona, 2017. p. 13
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arquitectónica perspectivada como problema-solução. É nesta fase que se 
procuram os métodos capazes de informar o outro da intenção que se pretende 
executar. Não obstante esta fase, tal não significa um abandono do contínuo 
estudo das condições da ideia que lhe preside, sendo também espaço de 
resolução, clarificação e problematização do projecto-problema em questão. 
A clarificação do problema e sua expressão é quanto mais precisa quanto 
maior for o conhecimento da figura que se pretende produzir e materializar. 

Nesta fase procede-se igualmente a uma procura de métodos que sirvam 
a rigorosa transmissão dos princípios traçados pelo autor e/ou autores do 
projecto. Não se trata de convencer ou seduzir, mas de investigar a precisão 
e confiança naquilo de que se vai em busca de através de uma representação 
exacta.  

*

A operação projectual – morosa e paciente – ainda que parta de um 
conhecimento geral e esquemático do problema, ambiciona provocar a 
pesquisa de uma imagem arquitectónica. Aqui o(s) meio(s) de representação 
eleito(s) não têm um desempenho indiferente, ainda que visem atingir um 
objectivo.

Os meios de representação são assim informadores dessa mesma procura, 
simultaneamente problema e solução; através deles institui-se uma reflexão 
sobre projecto. Por neles se assentar e sugerir uma intenção, aqueles não 
são apenas meio, mas material da projectação; resultado de uma discussão 
projectual e parte integrante da sua investigação.

Cada desenho é uma chave, a tua chave, e para cada chave existe uma câmara do 
tesouro.
O teu desenho expressa uma relação pessoal, única, entre o sujeito e o pensamento. 
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É um pensamento com temperamento, confirma. O teu desenho revela como o 
pensamento é uma acção física, depende um corpo.5

O desenho é assim um gesto pessoal e não replicável, instrumento que ajuda 
na diluição de fronteiras entre desconhecido e conhecido. Este é recurso 
essencial para a operação projectual por nele se despertar o problema em 
clarificação; e nele se estabelecer, igualmente, um diálogo entre as diversas 
informações que se recompõem ou reordenam no contexto projectual. 

Deste modo, torna-se evidente a necessidade de tomar consciência sobre os 
métodos de representação e vocabulário eleitos como da disciplina. Estes 
viabilizam a construção de um praticável móvel e servem a determinação do 
problema-projecto que se persegue.

O vocabulário da disciplina surge como gramática necessária à compreensão 
e expressão de uma ideia. O conhecimento dos termos e códigos da 
disciplina para a reprodução de um projecto de arquitectura como obra de 
arquitectura.

No mesmo sentido os métodos de representação – esquiços, esboços, 
rigorosos, maquetes, 3D’s, anotações, etc. – são instrumentos de tradução de 
uma abstracção com o propósito da sua correcta execução enquanto obra 
de arquitectura.

A fim de se traduzir em obra uma ideia sobre um problema-projecto, requer-
se estabelecer uma relação pessoal com estes utensílios; sendo necessário (re)
conhecê-los para o seu correcto manuseio na projectação. 

5 Cada dibujo es una llave, tu llave, y para cada llave hay dispuesta una cámara del tesoro.
Tu dibujo expresa una relación personal, única, entre el sujeto y el pensamiento. Es un pensamiento con temperamento, confirma. 
Tu dibujo revela cómo el pensamiento es una acción física, depende de un cuerpo. SANTA-MARIA, Luis Martínez in 
Intersecciones. Rueda. Madrid, 2004. p. 38

Não existem documentos gerais senão 
parciais. Os desenhos são instruções 
dos passos gerados para produzi-los. 
Não têm números para identificar as 
partes ou os materiais mas são textos 
descritivos ou especificações para a 
execução. Continuar esses passos é 
construir, numa órbita ligeiramente 
descentrada do início.3

3 No hay documentos generales sino parciales. Los dibujos son 
instrucciones de los pasos generados para producirlos. No tienen 
números para identificar las partes o los materiales sino que son 
textos descriptivos o especificaciones para el ejecución. Continuar 
esos pasos es construir, en una órbita ligeramente descentrada del 
inicio. SORIANO, Federico in Proyectación nómada. 100 
hipermínimos y uno último de Francisco Jarauta: and a final one 
from Francisco Jarauta. (Bilingue). Lampreave. Madrid, 
2009. p. 61
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01. Litografias de Touros,  Pablo Picasso
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Uma das matérias essenciais do procedimento do projecto é o modo como 
este encara e trata a informação que tem ao seu dispor. Quanto à acção 
que o arquitecto procura indiciar por via da operação projectual, Gregotti 
salienta: 

não se trata de uma paisagem em que intervimos; nós mesmos somos essa paisagem; 
conhecê-la é conhecermo-nos; modificá-la, modificar-nos.1 

Neste sentido, é fundamental tomar consciência das informações que 
conformam e agitam o projecto-problema com que nos deparamos. 
Aquelas constituem um praticável para a aproximação de uma hipótese e 
possibilidade de projecto.

Desde logo, requer-se evidenciar a utilidade e oportunidade do modelo2 
como informação que dinamiza a evolução de uma operação projectual. 

(...) o modelo oferece a característica de estabelecer relações finitas num contexto 
fenoménico específico, sem pretender apresentar-se como método.  Se o modelo se 
apresenta como puro instrumento projectual ou pelo menos como coisa “para a 
arquitectura” possui um próprio carácter expressivo que o capacita de conexões 
directas com a materialidade projectual: limita a utopia à especificidade do campo 
disciplinar, a entrar na discussão da história, a converter-se em investigação e 
hipótese de trabalho. (...) Tal estrutura (tal modelo) não se constitui como média 
estatística, senão como pesquisa da autenticidade do comportamento, como desejo de 
transformá-la em novas oportunidades.3

1 (...) no se trata de un paisaje en el que intervenimos; nosotros mismos somos ese paisaje; conocerlo es conocernos; modificarlo, 
modificarnos. GREGOTTI, Vittorio in Teoria de la Proyectación Arquitectónica (int.: Giuseppe Samonà). Editorial 
Gustavo Gili. Barcelona, 1968. p.  225
2 Modelo como exemplo de composição de informação na aproximação de um problema. Aquele desperta 
a dinamização do procedimento projectual; orienta a criação de uma estratégia de operar os materais-in-
formativos do projecto. 
3 (...) el modelo ofrece la característica de establecer relaciones finitas en un contexto fenoménico específico, sin pretender pre-
sentarse como método. Si el modelo se presenta como puro instrumento proyectual o al menos como cosa “para la arquitectura” 

1.2 Modelo: despertador e informador do projecto
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Ao contrário de uma visão circular 4 presente no projecto utópico, o modelo 
fornece ao procedimento projectual coordenadas de aproximação à 
circunstância. O modelo é assim viabilizador de um saber disciplinar de 
arquitectura, não exactamente a introduzir como método, mas sobretudo 
como desbloqueador de hipóteses de trabalho sobre um problema concreto. 

Numa operação que se realiza a partir do inevitável sentimento de incerteza, 
o desenho ocorre através de um contínuo (re)conhecimento da informação 
disponível à fixação de uma ordem provisória. 

No decorrer do processo materializar-se-á, progressivamente, um 
esclarecimento dos materiais informadores com que se trabalha e sua 
polivalência no desenho de uma arquitectura pertinente ao seu contexto. 

O materiais informadores do processo projectual são alvo de uma contínua 
reflexão crítica, visto que: 

de certo modo, vêm, institucionalizados, de experiências precedentes e com frequência 
distantes, e, de outro, porque os dados que indagamos tomam sentido unicamente 
na sua conexão, na sua ordenação e o seu modo de chegar a nós é frequentemente de 
uma ordem bastante distante à da arquitectura.5

posee un proprio carácter expresivo que lo capacita para conexiones directas con la materialidad proyectual: constriñe la utopía 
a la especificidad del campo disciplinar, a entrar en la contienda de la historia, a convertirse en investigación e hipótesis de 
trabajo. (…) Tal estructura (tal modelo) no se constituye como media estadística, sino como búsqueda de la autenticidad del 
comportamiento, como deseo de transformarla en nuevas oportunidades. GREGOTTI, Vittorio in Teoria de la Proyectación 
Arquitectónica (int.: Giuseppe Samonà). Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1968. p.  217
4 (...) el proyecto utópico siempre va acompañado de una visión circular, de definitiva sistematización de todas las relaciones; es 
utopía política y social además espacial; de ello extrae su carga de significado proyectual. GREGOTTI, Vittorio in Teoria 
de la Proyectación Arquitectónica (int.: Giuseppe Samonà). Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1968. p.  216
5 Pero debemos dudar continuamente con respecto a la objectividad de los datos, porque éstos, en cierto modo, provienen, 
institucionalizados, de experiencias precedentes y con frecuencia lejanas, y, de otro, porque los datos que indagamos toman sentido 
solamente en su conexión, en su ordenación y su modo de llegar a nosotros es frecuentemente de un orden bastante lejano al de la 
arquitectura. GREGOTTI, Vittorio in Teoria de la Proyectación Arquitectónica (int.: Giuseppe Samonà). Editorial 
Gustavo Gili. Barcelona, 1968. p.  219
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A origem das informações que concorrem a despertar e (in)formar a operação 
projectual derivam por vezes de outras disciplinas. Tal facto não prenuncia 
uma interdisciplinariedade encerrada na competência especialista de cada 
uma das disciplinas. Na operação viabiliza-se um espaço de discussão 
também ele clarificador da utilidade dessas informações na revelação de um 
projecto de arquitectura. Neste processo atenta-se uma: 

nova fundação crítica dos dados do problema em função da fundação da hipótese 
do projecto, hipótese que não é apenas uma nova ligação lógica entre os dados, mas 
que deve aparecer já como um modo lógico de formá-los, propô-los e conectá-los.6 

Os dados da circunstância projectual – sejam eles inerentes ao problema 
ou parte integrante do praticável de arquitectura do projectista – são 
despertadores da fixação de um novo projecto de arquitectura. No 
procedimento (re)inventa-se assim uma nova hipótese de associar e ordenar 
os materiais informadores que o desencadeiam.

A necessária (re)invenção destes materiais não subsiste apenas na alteração 
do seu sentido originário, mas também na possibilidade de os associar; sendo 
que presente está o desejo de nutrir o espaço de um novo significado. 

O exercício da invenção é central para passar da percepção, da memória, até ao que 
ainda não existe, mas esta invenção não é uma gratuita infracção do constituído, 
embora sempre procure uma ordem nova e distinta, instituição de uma nova 
possibilidade, de uma nova experiência do mundo realizada materialmente. Não há 
razão para acreditar que a invenção, justamente por ser um bem social inesgotável, 
não possa ser cultivada e ensinada, e sobretudo disciplinada.7

6 nueva fundación crítica de los datos del problema en función de la fundación de la hipótesis del proyecto, hipótesis que no es sólo 
una nueva ligazón lógica entre los datos, sino que debe aparecer ya como un modo lógico de formarlos, proponerlos y conectarlos.
GREGOTTI, Vittorio in Teoria de la Proyectación Arquitectónica (int.: Giuseppe Samonà). Editorial Gustavo 
Gili. Barcelona, 1968. p.  220
7 El ejercicio de la invención es central para pasar de la percepción, de la memoria, hacia lo que aún no existe, pero esta invención 
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Porque fiz esta torre [Frágil Torre de Copos]? Porque eu pensava 
que nunca ninguém me ia encarregar de fazer uma torre. Pus-me 
a desenhar nesta estrutura transparente a torre que a mim me 
parecia ser a torre ideal. (...) A torre é baseada em estruturas de 
tensão e compressão, onde o vidro, que é o mais frágil, trabalha 
à compressão e os tensores trabalham à tensão. É uma estrutura 
de copos onde novamente foram tomados elementos de muitos 
lados, elementos trazidos de muitos lados. Sobretudo, para mim 
era importante ter em referencia as torres de Constant de New 
Babylon, que para mim eram sempre algo poderoso. (...)
Esta torre serviu-nos para, no ano passado de 2014, ganharmos 
o concurso da Torre de Telecomunicações para Santiago. Uma 
torre que tem 158 metros de altura e que a sua forma e a sua 
maneira de pensar são baseadas na torre de copos que eu tinha 
feito quatro anos antes. (...) 
A torre que nós queríamos construir, mais que uma coluna, 
pretendia ser um fantasma, mais que ser uma torre de 
telecomunicações queríamos fazer uma antena para que o monte 
que estava debaixo dela continuasse a ser o protagonista e não a 
torre fosse a protagonista. Finalmente o que tentamos fazer foi 
um esqueleto instável em aparencia que traduzisse algo o mais 
transparente e virtual possível dentro do programa que podia ter.

Conferência Distância Crítica, Trienal de Lisboa. 
Smiljan Radic

O procedimento projectual visa estabilizar a relação entre o existente e o 
projecto de arquitectura. Deste modo, fará sentido olhar para a história como 
um dos informadores do procedimento projectual, inclusive na eventual 
resistência à transformação. A história torna possível revelar um conjunto 
de modelos que viabilizam a problematização do problema. Em vista está 
a consideração do modelo não enquanto realização, mas como ponto de 
partida à evolução de um projecto-problema. É a partir do conhecimento 
da história que se esclarece uma estratégia de projecto, onde os modelos são 
tanto informadores do procedimento como pretexto de reflexão. 

O procedimento procura articular os valores pré-existentes com os novos 
valores que se desbloqueiam na transformação do território. Em causa está 
tirar-se o máximo proveito da dimensão histórica dos materiais informadores, 
no sentido de enriquecer a acção que se movimenta.

O procedimento projectual inevitavelmente toma como matéria de 
projectação um fragmento de história. Considerando um contexto físico, 
o desenho do projecto apresenta uma reflexão sobre a dimensão histórica 
do território que procura alterar. O objectivo é considerar e integrar essa 
mesma informação na (re)invenção do contexto projectual. 

A formulação de uma obra de arquitectura constitui uma ordem prática de 
signos que a materializam como: 

no es una gratuita infracción de lo constituido, aunque siempre busque un orden nuevo y distinto, institución de una nueva 
posibilidad, de una nueva experiencia del mundo realizada materialmente. No hay razón para creer que la invención, justamente 
por ser un ben social inagotable, no pueda ser cultivada y enseñada, y sobre todo disciplinada. GREGOTTI, Vittorio in 
Teoria de la Proyectación Arquitectónica (int.: Giuseppe Samonà). Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1968. p.  223

02. Frágil Torre de Copos, escultura. (2010)  
Smiljan Radic

03. Torre de Telecomunicações, Santiago, 
Chile. (2014) Smiljan Radic
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presença modificante, propositiva, que institui uma relação com a imaginação do 
grupo, com o conjunto dos seus mitos, com a dimensão do inconsciente colectivo.8 

Desta forma, salienta-se o facto de no procedimento projectual promover-se 
alterações do(s) significado(s) do território e da sua dimensão histórica. A 
partir daquele reflecte-se criticamente quanto às oportunidades existentes 
para a introdução de uma nova figura com uma inerente dimensão colectiva.

A fase projectual (...) no caso da arquitectura é particularmente ampla e autónoma9. 

Na processualização de uma arquitectura determina-se uma estratégia de 
(re)descoberta das potencialidades dos materiais informadores do desenho. 
Presente o desejo de reconhecer novas possibilidades de significado e uso dos 
materiais existentes na circunstância, procura-se compreender e organizar 
um problema. Em vista está a dinamização de um projecto de arquitectura 
sobre uma composição de modelos de aproximação:

(...) actuamos sempre sobre materiais estruturais organizando-os mediante 
a projectação de distintos modos. O problema consiste na complexidade do 
nível de organização, na sua capacidade para diferenciarem-se e articularem-
se até assumirem novos sentidos, assim como a percepção humana tende sempre 
à diferenciação, à organização, não mais complicada mas mais funcional e 
estruturalmente do conhecimento.10

A elaboração do projecto é assim uma pesquisa dos seus materiais 
estruturantes11. Estes são meio de escrutinar a ideia a fundar na obra de 
arquitectura. A complexidade da operação reside na possibilidade de subverter 
essa informação numa organização mais funcional e estrutural do problema. 
Em causa está a possibilidade de orientar o procedimento projectual a partir 
de modelos informadores e despertadores da problematização e expressão 
de uma ideia.

8 presencia modificante, propositiva, que instituye una relación con la imaginación del grupo, con el conjunto de sus mitos, con la 
dimensión del inconsciente colectivo. GREGOTTI, Vittorio in Teoria de la Proyectación Arquitectónica (int.: Giuseppe 
Samonà). Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1968. p.  227
9 La fase proyectual (…) en el caso de la arquitectura es particularmente amplia y autónoma GREGOTTI, Vittorio in Teoria 
de la Proyectación Arquitectónica (int.: Giuseppe Samonà). Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1968. p.  230
10 ‘actuamos siempre sobre materiales estructurales organizándolos mediante la proyectación de distintos modos. El problema 
consiste en la complejidad del nivel de organización, en su capacidad para diferenciarse y articularse hasta asumir nuevos 
sentidos, así como la percepción humana tiende siempre a la diferenciación, a la organización, no más complicada pero más 
funcional y estructuralmente del conocimiento.’ GREGOTTI, Vittorio in Teoria de la Proyectación Arquitectónica (int.: 
Giuseppe Samonà). Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1968. p.  235
11 Informadores nucleares da projectação que determinam a sua orientação e coordenação: modelos de 
aproximação ao problema, informações decorrentes da circunstância territorial que se racionaliza ou materiais 
inerentes ao praticável de arquitectura do projectista. Os materiais estruturantes possibiltam compreender a 
essência do problema de modo instigar a sua (re)invenção no desenho do projecto de arquitectura.
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01. O Castelo do Gigante Egoísta, Londres. (2010) Smiljan Radic
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Considere-se a arquitectura como:
 

modelo para indagar e conhecer a realidade e prever os seus comportamentos; 
neste sentido, o problema orienta-se a facilitar instrumentos para controlar a 
racionalidade interna do processo de indagação, estabelecer estruturas, comprovar 
experimentalmente a correcção das conexões.1 

A questão que aqui se coloca é o problema metodológico de como mobilizar 
um projecto-de-arquitectura na investigação de um projecto-problema. 
Presente o propósito de vir a fabricar uma síntese enquanto obra de 
arquitectura, requer-se compreender qual a operatividade do praticável 
de arquitectura do arquitecto, tendo patente a sua contínua alteração e 
necessária tradução enquanto estratégia formal.  

Se por racionalidade entendemos o que tem um significado e um fim, não há razão 
para considerar irracional a técnica da criação artística embora esta apareça tão 
diferente do raciocínio científico e do discurso lógico, embora possua leis, conexões e 
modos particulares.2

Em arquitectura, o início da projectação significa lidar com uma primeira 
indeterminação processual que se esclarece ao longo da processualização 
de uma estratégia formal; desde um estado inicialmente provisório até à 
definitiva estabilização de uma obra de arquitectura.

1 modelo para indagar y conocer la realidad y prever sus comportamientos; en este sentido, el problema se orienta a facilitar 
instrumentos para controlar la racionalidad interna del proceso de indagación, establecer sus estructuras, comrpobar 
experimentalmente su corrección de las conexiones. GREGOTTI, Vittorio in Teoria de la Proyectación Arquitectónica (int.: 
Giuseppe Samonà). Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1968. p.  212
2 Si por racionalidad entendemos lo que tiene un significado y un fin, no hay razón para considerar irracional la técnica de la 
creación artística aunque ésta aparezca tan distinta del razonamiento científico y del discurso lógico, aunque posea leyes, conexio-
nes y modos particulares. GREGOTTI, Vittorio in Teoria de la Proyectación Arquitectónica (int.: Giuseppe Samonà). 
Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1968. p.  233

1.3 Racionalização e condição nómada da projectação
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No procedimento projectual de uma obra poder-se-ão considerar dois 
aspectos essenciais: uma racionalização de um projecto-de-arquitectura 
enquanto praticável de arquitectura que visa a aproximação ao entendimento 
e domínio do problema que se confronta; e uma condição nómada que 
fomenta uma visão heurística sobre a armação teórica do arquitecto.

Assim, a investigação projectual em arquitectura dinamiza-se através de 
uma relação de equilíbrio entre racionalização e reinvenção de um projecto-
de-arquitectura. 

Uma das questões a ressalvar é o: 

carácter racional e científico do procedimento projectual e dos seus sistemas de 
controlo nas distintas fases de acumulação, e análise de dados, de eleição e utilização 
dos mesmos, de leitura da eficiência dos resultados, de previsão dos objectivos.3  

Ao procedimento projectual é lhe natural o recurso e cruzamento de 
informações díspares – sejam elas recolhidas no saber científico de outras 
disciplinas como ao longo da vivência do arquitecto. Todos esses dados são 
encarados como matéria de arquitectura, susceptíveis de ser interpretados 
como material de projectação. A sua selecção, análise e organização possibilita 
a pesquisa e determinação do rumo do desenho do projecto, esclarecendo-
se quais os condicionamentos, desafios e potenciais oportunidades de  
desenvolvimento do desenho. 

No procedimento elegem-se os materiais informadores clarificadores 
e orientadores de uma estratégia formal, não apenas como meios de 

3 En este punto se abre una cuestión bastante debatida en estos años últimos entre los acrquitectos: la del carácter racional y científico 
del procedimiento proyectual y de sus sistemas de control en las distintas fases de acumulación, y análisis de datos, de elección y 
utilización de los mismos, de lectura de la eficiencia de los resultados, de previsión de los objetivos. GREGOTTI, Vittorio in 
Teoria de la Proyectación Arquitectónica (int.: Giuseppe Samonà). Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1968. p.  212

02. Planificação das aberturas do Pavilhão da Serpentine 
Gallery, Londres. (2014) Smiljan Radic

(…) para hacer las perforaciones, como yo no soy un creador 
de formas, lo que les decía al inicio, lo que hicimos fue agarrar 
estos patrones burda, no se si conocen esta revista. Esta revista 
es para hacer ropa. Es una revista alemana que se repartió por 
todas partes del mundo y nosotros tomamos una serie de formas 
aleatorias de esta revista y con esas formas nosotros construimos 
las perforaciones. Yo no quería ponerme a dibujar las perforacio-
nes porque uno podría estar miles de años hasta llegar la forma 
final, en cambio así era una forma producida desde afuera, to-
mada desde otro ámbito.

Conferência Distância Crítica, Trienal de Lisboa. 
Smiljan Radic
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representação e comunicação, como também reveladores de uma reflexão 
sobre o problema. A selecção daqueles torna o processo não apenas uma 
pesquisa analítica, mas um processo dedutivo e reinventivo de toda a 
informação que se opera.

A racionalização do procedimento projectual fomenta a mobilização de uma 
armação teórica do arquitecto no domínio da estruturação e sistematização 
de uma nova síntese. Como fim: estabelecer uma eficaz transformação do 
território segundo os objectivos previstos. 

A necessária racionalização do procedimento visa permitir ao arquitecto 
pesquisar e tornar inteligível a ideia subjacente à sua investigação projectual. 
A ordenação de materiais informadores que o mesmo propõe viabiliza a 
criação de um modelo de aproximação e sistematização de uma ideia.

O projecto sai em sua procura e procura em si 4. 

Ao procedimento é lhe implícita uma procura introspectiva quanto a novos 
sentidos de instrumentalizar um conjunto de conhecimentos integrados na 
organização de um projecto-de-arquitectura. Em vista está a procura de 
determinar uma ideia de projecto através da operatividade de um saber 
acumulado e na  interpretação de um contexto preciso de requisitos. 

A assunção de um nomadismo do procedimento projectual decorre de uma  
inevitável falsa objectividade intrínseca à compreensão e interpretação 
do problema por parte do arquitecto. Com a intenção de vir a servir a 
transformação do território, o desenho de uma nova arquitectura parte 
dessa leitura pessoal das contigências e limitações existentes, subvertendo-as 
enquanto hipóteses de projectação. 

4 El proyecto sale en su busca y busca en si SANTA-MARIA, Luis Martínez in Intersecciones. Rueda. Madrid, 
2004. p. 30

Los conocimientos son generados y 
ordenados en cada nuevo proyecto, 
y nosotros vamos hacia ellos. La 
experiencia se aprende por itinerarios. 
Derivándose. Es un procedimiento 
espiral. La proyectación son los 
acontecimientos o las conexiones 
sobre un lugar indiferenciado de 
conocimientos. En la proyectación 
nómada el conocimiento es el enlace 
instantáneo del material acumulado.1

1 SORIANO, Federico. Proyectación nómada in 100 
hipermínimos y uno último de Francisco Jarauta: and a final one from 
Francisco Jarauta (Bilingue). Lampreave. Madrid, 2009. p. 61  
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No procedimento projectual está implícita uma condição heurística onde 
se viabilizam derivações contínuas nas conexões de informação que um 
praticável de arquitectura é capaz de definir a cada projecto. Deste modo, em 
cada circunstância da projectação desencadeia-se um pretexto do arquitecto 
recompor a armação teórica da qual parte para a determinação de uma 
nova arquitectura.

O tratamento heurístico dos materiais informadores do procedimento 
projectual fomentam essa sucessiva reestruturação de um praticável a fim 
de transformar a realidade com eficácia. O desenho de uma nova síntese 
surge do compromisso de entender e corresponder a um conjunto de 
contingências. Sendo o praticável permeável a essa dimensão de projectação 
nómada, o arquitecto é capaz de despertar, a cada circunstância, um novo 
encadeamento de informação.

A indissociabilidade do nexo entre crítica e projecto, entre reflexão e acção, entre teoria e 
prática5 determina no procedimento projectual uma contínua reflexão crítica 
sobre um projecto-problema. O desenho decorre da justaposição entre 
reflexão e acção, onde a interpretação do problema através da armação 
teórica do arquietcto possibilita a definição de uma trajectória quanto à 
transformação do espaço.

A obra de arquitectura é inevitavelmente fruto de uma leitura crítica tanto da 
circunstância territorial como do projecto-de-arquitectura do arquitecto. A 
necessidade de se dinamizar essa reflexão determina o escrutínio e selecção 
dos materiais informadores orientadores da estratégia formal a implantar 
no territrório. A projectação é assim meio de o arquitecto clarificar a escala 
da intervenção, fixando uma hipótese de organização e comunicação das 
matérias de arquitectura: 

5 indisolubilidad del nexo entre crítica y proyecto, entre reflexión y acción, entre teoría y práctica GREGOTTI, Vittorio in 
Teoria de la Proyectación Arquitectónica (int.: Giuseppe Samonà). Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1968. p.  216

A economia geral do projecto baseia-se na escolha de conservar 
o edifício existente sem fazer intervenções importantes na 
estrutura, nas escadas ou nos pisos.
Esta abordagem sobre economia torna possível concentrar a 
energia em generosas extensões que, segundo nós, são a chave 
para melhorar de forma duradoura a qualidade e dimensão 
das habitações. Estas extensões alargam o espaço de utilização 
e a evolução da habitação e dão a oportunidade, como numa 
moradia, de viver no exterior, enquanto se está em casa. (...)
Através deste projecto, a habitação social, património 
construído frequentemente criticado, mostra o exemplo de uma 
transformação relevante e económica que produz - a partir de 
uma existente julgada como desprovida de qualidades e vista de 
forma negativa - habitações generosas, agradáveis e funcionais, 
que renovam as tipologias e as condições de vida, conforto e 
prazer, e melhoram a imagem da habitação urbana. 

Anne Lacaton & Jean-Philippe Vassal com Fréderic 
Druot e Christophe Hutin architects

03. Transformação de 530 fogos, Bordéus, França. (2016) Lacaton & Vassal com Fréderic Druot e Christophe Hutin architects
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(...) projectação é, antes de tudo, eleição da escala de intervenção que secciona a um 
determinado nível, segundo um número finito, as matérias de arquitectura.6 

Assim, a projectação tem em vista uma selecção e ordenação crítica das 
matérias de arquitectura problematizando-se à partida qual o papel da obra 
de arquitectura como parte integrante do território que altera e ajuda a 
dinamizar. Importa ressalvar a determinação da obra de arquitectura como 
património colectivo, objecto independente do arquitecto que o cria.

A definição de uma estratégia formal depende da reflexão sobre um 
problema-projecto e seu propósito, transformando-o em síntese. Desta 
forma, o arquitecto elege um número finito de matérias de arquitectura 
como orientadoras e articuladoras da sua projectação, definindo um modelo 
de aproximação e reconhecimento da realidade. 

A racionalização do procedimento é apenas ponto de partida para se 
controlar as infinitas possibilidades de fazer evoluir uma projectação, 
colocando ordem num conjunto de matérias de arquitectura. No entanto, 
não só de razão se constrói uma ideia. A condição nómada da projectação 
permite ao arquitecto vir a descobrir e inventar novas sistematizações do seu 
praticável de arquitectura, esclarecendo-o ao longo da sua experimentação.  

Em causa, está a possibilidade de, indagando e reconhecendo uma 
realidade, tornar perceptível um projecto-de-arquitectura enquanto ideia de 
transformação do espaço.

6 la proyectación es, ante todo, elección de la escala de intervención que secciona a un determinado nivel, según un número 
finito, las materias de la arquitectura. GREGOTTI, Vittorio in Teoria de la Proyectación Arquitectónica (int.: Giuseppe 
Samonà). Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1968. p.  237
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01. Playground Dijkstraat, Amsterdão, Holanda. (1954) Aldo van Eyck e Jakoba Mulder

Após a Segunda Guerra Mundial, os 
arquitectos Aldo Van Eyck e Jakoba 
Mulder, através do Departamento de 
Desenvolvimento de Obras Públicas 
da cidade de Amesterdão, projectaram 
centenas de playgrounds para os 
diferentes bairros da cidade. Entre os 
vários projectos destacam-se aqueles 
que, surgindo em lotes de terreno 
desocupados, indiciam a possibilidade 
de reflectir sobre uma (re)descoberta e 
transformação do território, abrindo-o 
a novos usos. Deste modo, o projecto 
de arquitectura manifesta o pretexto 
e intenção de vir a desencadear a 
construção de um (novo) lugar.
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(...) o meu problema, quando projecto, é fazer arquitectura, não para viabilizar  
outro objecto, não para simbolizar nem significar outra coisa, mas sim para fazer 
uma coisa, para construir lugar.1

A afirmação de Vittorio Gregotti permite reconhecer o verdadeiro problema 
e/ou propósito do projecto de arquitectura: construir lugar. Assim, tem-se 
presente que a obra de arquitectura, viabilizada no e pelo procedimento 
projectual, é potencialmente fonte de diversos significados. 

A obra não se restringe a apenas um significado. Na sua condição de 
disponibilidade e/ou abertura, a obra viabiliza uma multiplicidade de 
significados – mesmo que contraditórios – na medida em que se transforma 
ao longo do tempo de fruição. 

A obra de arquitectura como sistema de comunicação não fica resumida ao 
que possa ser o significado do autor do projecto, visto que se complementa 
com as iniciativas do habitante-autor, inclusive na sua destruição. 

De que está feita, então, a coisa arquitectura? 2 

Num procedimento que aponta à determinação de uma forma arquitectónica 
visando o habitar, encontra-se implícito a tentativa de se estabelecer uma 
des-ordem na disposição dos materiais da projectação. A des-ordem serve de 
estrutura ao desenrolar da operação projectual, é matriz para munir de 
sentido a operação que se movimenta e, consequentemente, atribuir uma 
organização, uma qualidade, uma forma. 

1 mi problema, cuando proyecto, es hacer arquitectura, no para permitir a otro objeto, no para simbolizar ni significar otra cosa, 
sino para hacer una cosa, para construir lugar. GREGOTTI, Vittorio in Teoria de la Proyectación Arquitectónica (int.: 
Giuseppe Samonà). Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1968. p.  220
2 ¿De qué está hecha, pues, la cosa arquitectura? GREGOTTI, Vittorio in Teoria de la Proyectación Arquitectónica (int.: 
Giuseppe Samonà). Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1968. p.  220

1.4 Construção de Lugar
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Esta des-ordem materializa uma forma arquitectónica, problematizando 
e clarificando-se no encontro com a circunstância projectual. A des-ordem 
institui a especificidade da obra pelo modo que coordena e orienta os 
diversos materiais da projectação. Assim, a forma arquitectónica é artifício 
que medeia o diálogo com a realidade. A obra é materialização de uma des-
ordem específica na e para a circunstância visada. 

Considera-se forma arquitectónica o modo como se organiza, hierarquiza e/
ou estratifica a informação que concorre para a acção de projectação. O seu 
poder de comunicação constitui uma figura, sendo que é por via desta que 
se expressa uma ideologia, uma postura face à circunstância que se altera. 

Na circunstância em que se elabora o projecto de arquitectura, a forma 
que se equaciona com o desenho da obra arquitectónica constitui uma rede 
de novas e distintas possibilidades e/ou hipóteses, seja para a circunstância 
visada, seja para a própria disciplina; já que a forma arquitectónica concebida 
se torna material de investigação. 

A possibilidade e/ou capacidade de contribuir para a transformação do 
território através da obra de arquitectura impõe uma necessária autoreflexão 
do papel da forma. A obra resulta da implantação de uma linguagem e/
ou des-ordem própria – forma arquitectónica; como igualmente decorre 
de uma pesquisa quanto à ideologia a mobilizar na projectação – figura. 
A obra declara uma intenção do arquitecto perante a circunstância sob 
intervenção. No entanto, ao arquitecto é possível reflectir e traduzir a 
vontade de transformar a realidade, com e na qual trabalha, sincronizando-
se linguagem e ideologia. 

Tem-se como certo que não compete à arquitectura o exclusivo de 
revolucionar a sociedade; mas não será por isso que não se reconhece à 
mesma um papel essencial no que toca a incitar e/ou desafiar a reflexão 
sobre a dimensão revolucionária/transformadora que se lhe possa incutir.

02. Concetto Spaziale: Attese. (1966-68) Lúcio Fontana

Forma
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Que garantias podemos ter a priori em torno da utilidade e sentido do nosso trabalho 
pensado deste modo? Bem, responderemos que nenhuma. Estas garantias residen 
essencialmente na nossa capacidade de abandonar as garantias, residem na nossa 
capacidade de verdade, em relação com o que somos verdadeiramente, na nossa 
educação em tais verdades, no constante confronto destas e das nossa escolhas no 
mundo, fora dos refúgios (moralistas, ideológicos, religiosos) que o nosso medo e a 
nossa preguiça constroem continuamente como uma defesa para nós.3

A operação de projectação não procede de um trabalho fundado sobre 
garantias. A projectação surge na libertação e abandono do factor segurança, 
num consciente trabalho sobre a incerteza. 

A projectação resulta de uma procura pela verdade e pela essência das 
coisas podendo levar-se a cabo a superação do eventual conformismo e/
ou indolência do processo. Em causa está o sentido ético, político, histórico, 
cultural e civilizacional da forma arquitectónica; tudo directrizes do desenho. 
Transforma-se o território estabelecendo-se um compromisso com ele. 

Os resultados estão além das nossas operações, muito além das decisões, dos êxitos 
e dos fracassos. O seu nível é estabelecido pelas novas possibilidades de relação que 
conseguiram estabelecer, na capacidade de fazer acessível aos demais o espectáculo 
de que fazem parte sem vê-lo e sobretudo sem gozar dele.4 

3 Qué garantías podemos tener a priori en torno a la utilidad y al sentido de nuestro trabajo pensado de este modo? Bien, 
responderemos que ninguna. Estas garantías residen esencialmente en nuestra capacidad de abandonar las garantías, residen 
en nuestra capacidad de verdad, en relación con lo que somos verdaderamente, en nuestra educación en tales verdades, en la 
constante confrontación de éstas y nuestras elecciones en el mundo, fuera de los refugios (moralistas, ideológicos, religiosos) que 
nuestro miedo y nuestra pereza construyen continuamente como defensa para nosotros. GREGOTTI, Vittorio in Teoria de la 
Proyectación Arquitectónica (int.: Giuseppe Samonà). Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1968. p.  222
4 Los resultados están allá de nuestras operaciones, mucho más allá de las decisiones, de los éxitos y de los fracasos. Su nivel es 
establecido por las nuevas posibilidades de relación que han conseguido establecer, en la capacidad de hacer accesible a los más el 
espectáculo del que forman parte sin verlo y sobre todo sin gozar de él. GREGOTTI, Vittorio in Teoria de la Proyectación 
Arquitectónica (int.: Giuseppe Samonà). Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1968. p.  222
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Assim, no projecto de arquitectura está em causa a capacidade de revelar, da 
descoberta5 de uma nova possibilidade de des-ordem que vise desencadear uma 
nova experiência do território por parte do habitante. 

A projectação não se reduz a uma decisão de desenho, antes deixa em 
suspenso um conjunto de novos vínculos e possibilidades de relação dos 
dados e materiais em jogo, segundo uma intenção e novo significado. No 
fundo, através de um sentido reinventivo dos valores existentes, a pesquisa do 
projecto pretende motivar uma provocação e agitação do contexto no qual é 
elaborada. A obra de arquitectura surge do confronto com a circunstância, 
ciente da inevitável condição fragmentária do campo de trabalho onde 
se enuncia a sua produção; sendo que a consideração desse fragmento é 
simultaneamente eleição e reconhecimento dos materiais da projectação 
presentes naquela circunstância. 

Nesta perspectiva, a obra configura-se testemunho de uma relação 
experimental e momentânea com a situação que considera: é partir da 
identificação e compreensão do problema, bem como da sua conjuntura, 
que se exprime a forma arquitectónica. A forma é resultante da investigação 
de um problema mediante uma circunstância projectual onde o projectista 
se movimenta; não só depende da leitura do território, mas também do 
esclarecimento de um praticável de arquitectura. 

Cada acção arquitectónica surge certamente de uma necessidade à que está ligada, e 
à qual, directa o indirectamente, tentamos responder, necessidade que, de certo modo, 
se considera possível cobrir com os meios que a nossa disciplina facilita.6 

5 Los descubrimientos son reencuentros: dan a conocer aquello que está delante y sin embargo oculto. SANTA-MARIA, Luis 
Martínez in Intersecciones. Rueda, Madrid, 2004, p. 14
6 Cada acción arquitectónica surge ciertamente de una necesidad a la que está ligada, y a la cual, directa o indirectamente, nos cuidamos de 
responder, necesidad que, en cierto modo, se considera posible cubrir con los medios que facilita nuestra disciplina. GREGOTTI, Vittorio 

03. Praça Léon Aucoc, Bordéus, França. (1996) Lacaton & Vassal 

O projecto da Praça Léon Aucoc é representativo 
daquilo é a responsabilidade do arquitecto enquanto 
agente transformador do território, sobretudo na 
decisão de preservar e melhorar o existente, estudando 
o modo de optimizar e conservar a qualidade do 
espaço. Em causa está a possibilidade de compreender 
o território ao ponto de sublinhar as qualidades já 
existentes:

Passámos algum tempo a observar o que acontecia ali. 
Conversámos com alguns dos moradores locais.
Depois questionámo-nos sobre o desenvolvimento de um projecto 
nesta praça com vista ao seu embelezamento.(...)
Embelezamento não tem lugar aqui.
A qualidade, o encanto, a vida existem. A praça já é bela.
Como projecto propusemos não fazer nada para além de alguns 
trabalhos de manutenção simples e rápidos -  substituir o 
cascalho, limpar a praça mais frequentemente, tratar das tílias, 
modificar ligeiramente o trânsito - no sentido de melhorar o uso  
da praça e satisfazer os moradores locais. 

Anne Lacaton & Jean-Philippe Vassal
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Presentes as palavras de Gregotti, a operação de projectação prende-
se não apenas com uma vontade de agitar e/ou provocar a circunstância 
considerada, mas igualmente com uma pesquisa sobre a pertinência da própria 
acção. O que está em vista é uma resposta a necessidade(s) identificada(s): 
simultaneamente é com e no projecto, através do reconhecimento dos 
seus materiais informadores e a partir de um praticável, que se procura 
determinar uma arquitectura capaz de corresponder às carências latentes ao 
território a transformar. 

No projecto de arquitectura (in)forma-se um encontro singular com a 
realidade alvo de reflexão, sendo que o mesmo é concretizado no desenho e 
construção da obra de arquitectura. A obra é fruto de um encontro e diálogo 
entre a necessidade e vontade, onde o fim é uma acção comunicativa. 

A partir do projecto de arquitectura a organização de informação determina  
na obra a definição de um estado de cultura; é proposta e hipótese.7 Nela é formulada 
uma síntese enquanto solução-problema que procura pôr em evidência a 
problemática com que a operação de projectação se debate. 

Ao longo do procedimento projectual estudam-se pré-existências e 
reaprendem-se conhecimentos na perspectiva de poder elucidar uma forma 
arquitectónica. Frente a uma situação territorial, reinventam-se as exigências 
e condicionamentos do problema proposto, pesquisando novas possibilidades 
de uso dos conhecimentos do projectista. Transforma-se simultaneamente o 
território e um praticável de arquitectura. 

in Teoria de la Proyectación Arquitectónica (int.: Giuseppe Samonà). Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1968. p.  225
7 este encuentro particular con el mundo a través de la arquitectura (que presupone el encuentro entre una necesidad y una 
voluntad) no es una simple respuesta del sujeto a un estímulo; es algo muy distinto a la relación entre necesidad y satisfacción; 
es voluntad de acción comunicativa del sujeto, sentido de realizarse en el encuentro con la naturaleza y la historia a través 
de la definición de un estado de cultura; es propuesta e hipótesis. GREGOTTI, Vittorio in Teoria de la Proyectación 
Arquitectónica (int.: Giuseppe Samonà). Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1968. p.  225
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A hipótese equacionada através do projecto de arquitectura determina uma 
nova condição do território que se altera. Em causa está uma dimensão 
colectiva e de interesse comum da obra de arquitectura.

Na construção de lugar que o projecto de arquitectura procura viabilizar, 
é comunicada uma postura face ao modo de entender e organizar toda a 
informação e saber num procedimento projectual. Esta ordenação dos 
materiais informadores no processo torna operativa uma problematização 
quer do propósito, quer da pertinência da obra de arquitectura que se atenta 
revelar.

(...) como obra artística, a arquitectura propõe antes de tudo problemas sobre a sua 
própria estrutura e sobre como a obra seleccionou os elementos que a constituem e 
que formam parte dela concretamente como materiais que orientam o conjunto de 
problemas de uso como aptidão de acção da coisa.8 

A projectação apresenta-se assim como uma resposta ao problema do habitar 
enquanto organização significativa da totalidade do ambiente, contudo o único 
modo concreto de ser é a sua realização na situação histórica dos seus materiais 
utilizáveis.9 

8 como obra artística, la arquitectura se propone ante todo problemas sobre su propia estructura, y sobre cómo la obra ha 
seleccionado los elementos que la constituyen y que forman parte de ella concretamente como materiales que orientan el 
conjunto de los problemas de uso como aptitud de acción de la cosa. GREGOTTI, Vittorio in Teoria de la Proyectación 
Arquitectónica (int.: Giuseppe Samonà). Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1968. p.  229
9 La proyectación se presenta así como una respuesta al problema del habitar en cuanto organización significativa de la 
totalidad del ambiente, pero su solo modo concreto de ser es su realizarse en la situación histórica de sus materias utilizables. 
GREGOTTI, Vittorio in Teoria de la Proyectación Arquitectónica (int.: Giuseppe Samonà). Editorial Gustavo 
Gili. Barcelona, 1968. p.  240

04. Concerto de Verão na praça exterior da Casa da Música, Porto, Portugal.  OMA

A transformação do território concretizada através da 
construção de uma obra de arquitectura viabiliza o 
aparecimento de uma nova qualidade e uso do espaço 
nem sempre previsto no projecto. Ao arquitecto requer-
se uma reflexão e organização do problema proposto 
enquanto problema-solução. Paralelamente à razão 
de ser da obra de arquitectura existe uma ocupação e 
apropriação do seu espaço segundo usos nem sempre 
previstos. Cabe, assim, ao projecto de arquitectura 
potenciar e garantir uma disponibilidade e abertura 
quanto aos usos futuros (e imprevistos) do espaço, 
sejam eles inerentes ou não ao âmago do problema-
projecto em causa. O edifício da Casa da Música é 
um dos casos em que o desenho de uma praça teve a 
capacidade de vir a criar, de modo intencional ou não, 
um espaço tanto de encontro de skaters como possível 
bancada de concertos. O projecto é assim capaz de 
vir a sugerir novas potencialidades de apropriação 
daquele espaço.
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A obra de arquitectura instaura um clima próprio no contexto territorial 
que integra. A sua presença procura fundar um novo significado capaz de 
corresponder às carências existentes. Assim, o seu desenho surge de uma 
necessária consciência da situação histórica onde se circunscreve e ajuda a 
(re)configurar. 

A operação de projectação procura construir lugar no fragmento de território 
que equaciona. Esta acção é pretexto de investigar e introduzir uma nova 
condição de espaço, através da instauração de novos signos, tendo em vista 
uma dimensão colectiva de habitabilidade do espaço. Na obra produz-se 
uma declaração.

A obra de arquitectura enuncia uma postura face ao problema que se 
lhe interpõe. Nesta materializa-se uma reflexão sobre um fragmento de 
território, transformando-o no sentido de, simultaneamente, se configurar 
uma figura-fundo para o habitar. 

Do mesmo modo que a obra de arquitectura instaura um novo marco 
territorial, a mesma fomenta um diálogo com o seu habitante. O projecto 
de arquitectura fixa a desconstrução de um problema: fabricando novas 
hipóteses de pensar e propor o espaço. 
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01. Esquiço de localização dos 
diversos projectos na Avenida 
da Marginal de Matosinhos. 
Álvaro Siza 

. Interlúdio II
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“Piscina de Leça da Palmeira: um maciço rochoso transformado em 

recinto público por meia dúzia de muros em betão.”1

A encomenda de uma piscina de marés surge por iniciativa do Presidente 

da Câmara de Matosinhos, Fernando Oliveira, num contexto de promoção 

do turismo da região Norte. No seguimento da entrega do plano de 

arranjo da área urbana do porto de Leixões e da Quinta da Conceição 

(1956-1960) ao arquitecto Fernando Távora, é aberto um concurso para 

a construção da Casa do Chá da Boa Nova (1958-1963). Este viria 

a ser  ganho pela proposta de Álvaro Siza, ideia desenvolvida em 

contexto de atelier e enquanto colaborador de Távora. Posteriormente, 

no decorrer do plano de arranjo da orla marítima, o projeto de uma 

piscina de marés é entregue ao engenheiro Bernardo Ferrão, irmão de 

Fernando Távora. No entanto, fosse pela satisfação do presidente 

quanto à construção da Casa do Chá da Boa Nova, ou por sugestão do 

próprio engenheiro, o arquitecto Álvaro Siza é convidado a encarregar-

se do projecto da Piscina das Marés de Leça, a fim de corresponder à 

exigência e delicadeza requeridas num projecto desta natureza e no 

local em questão. 

Neste contexto de organização e dinamização da zona costeira da 

periferia, Siza inicia a elaboração do projecto da Piscina das Marés 

de Leça (1959-1973) a partir da alteração de uma primeira intenção do 

Engenheiro Bernardo Ferrão. A escolha atenta do local recaía sobre um 

ponto “onde os rochedos se fechavam num pequeno lago”2, naquilo que à 

época seria um local de criação de lagostins. A partir da leitura do 

sítio, o projecto de Álvaro Siza procura optimizar e tirar proveito 

das condições existentes na paisagem que intervém com o objectivo 

de melhor servir o seu propósito. Assim, ao invés da construção 

dos quatro muros de betão inicialmente previstos pelo engenheiro 

Bernardo Ferrão, Siza propõe outra estratégia: a inserção do tanque na 

topografia rochosa, reduzindo-se a construção de muros aos estritamente 

necessários, fazendo uso das “rochas como limite da piscina”3.

1 SIZA, Álvaro in 01 Textos. Parceria A. M. Pereira, Lisboa, 2019, p. 199
2 SIZA, Álvaro in Imaginar a evidência. Edições 70, Lisboa, 2000, p. 25
3 SIZA, Álvaro in Circa 1963, conversas com arquitectos e cineastas. AMDJAC, Porto, 2019, p. 204
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Além do pretexto de construir um tanque, o projecto da Piscina das 

Marés de Álvaro Siza Vieira provém da necessidade de organizar e compor 

um programa de serventia a uma piscina. Em causa está a formulação de 

um projecto de arquitectura que manifeste uma assertividade quanto à 

transformação territorial que promove, criando uma nova condição de 

usufruto daquele espaço. 

A encomenda enquanto problema-projecto complexifica-se ao longo do 

tempo quer pela necessária inserção de novos requisitos, quer por 

razões regulamentares e condicionamentos de uma piscina de marés4. 

Assim, o projecto de arquitectura evolui de forma faseada, inclusive 

no momento da sua construção, acabando esse faseamento por influenciar 

directamente a estratégia formal da obra, determinando a fragmentação 

dos requisitos programáticos em diferentes volumetrias.

Gradualmente são introduzidas novas exigências como: a necessidade de 

vestuários, sanitários, zona de maquinaria, cafetaria com cozinha e 

respectiva zona coberta, restaurante5, acessos, entre outras. Dadas 

as circunstâncias de projectação, o desenho da Piscina das Marés é 

desencadeado pelo conjunto de requisitos que se foram somando ao longo 

da processualização do projecto. Ao arquitecto Siza coube integrar 

essas crescentes exigências na definição de uma una e coesa estratégia 

formal. 

4 De notar, que devido a restrições regulamentares o projecto vê-se impedido de formalizar uma 
verdadeira piscina de marés. Por directiva da Direcção Geral de Saúde, o projecto vê-se obrigado 
a desenhar um sistema de extração e tratamento de água para cumprir com a regulamentação.  
5 Numa segunda fase (1994-1995), o projecto da Piscina das Marés prevê a construção de um 
restaurante que nunca se viria a materializar por motivos económicos. Este implantar-se-ia a norte 
segundo a orientação de 45º, paralelamente ao muro que encerra a esplanada da cafetaria.  

02. Implantação  dos  tanques 
da Piscina das Marés na 
topografia rochosa.



79

No local onde um grande muro de granito dá suporte e delimita a zona 

urbana do areal, rochedos e oceano - o que por vezes chega a invadir 

a avenida marginal -, Álvaro Siza propõe uma arquitectura em estrito 

diálogo com o território onde se insere. A ideia era a de formular 

uma arquitectura atenta à topografia, tomando em seu proveito as mais 

valias existentes na elaboração de um novo paradigma de habitar e 

percepcionar aquela paisagem. Não distante da Casa de Chá da Boa Nova, 

e apesar de que em circunstâncias completamente díspares, Siza Vieira 

parte: 

“para a Piscina de Leça, com a ideia de que a relação da 

arquitectura com a natureza não podia ser tão em paralelo mas que 

a autonomia da arquitectura, e os condicionamentos que estavam 

por trás disso, era qualquer coisa que se demarcava do que é 

natural, não ignorando mas sim dialogando, um diálogo construído-

natureza.”6 

O projecto para a Piscina das Marés de Siza procura desencadear a 

manifestação de uma nova condição de lugar por meio do cruzamento 

da geometrização de uma ideia abstracta do arquitecto com a leitura 

da topografia com e na qual trabalha. A intenção é a de capturar a 

essência daquele território exponenciando-o ao serviço de uma nova 

realidade de uso. Potenciam-se as qualidades existentes, somando-se-

lhe outras.

6 SIZA, Álvaro in Circa 1963, conversas com arquitectos e cineastas. AMDJAC, Porto, 2019, p. 204

03. Relação do tanque da 
Piscina das Marés com a 
geografia existente.
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A organização do projecto poder-se-ia 
subdividir em quatro temas orientadores 
da composição do espaço: muros, núcleo, 
articulações e circulações. 

Os muros de betão que se impõem à vista 
do utilizador são simultaneamente: 
elementos guia da promenade, sendo 
instrumentos de desenho da redescoberta 
da paisagem; e protecções quanto 
às difíceis condições atmosféricas 
sentidas naquele lugar. 

As cabines de vestuários materializam 
o núcleo a partir do qual toda a 
estratégia de projecto evolui. A 
sua implantação instaura um momento 
charneira quanto ao acto-de-entrar, 
sendo fulcral para a organização 
do projecto e, consequentemente, no 
experienciar da obra. 

As articulações são os diversos 
espaços do complexo que, estendendo-
se ao longo do percurso, vinculam o 
projecto à topografia. A necessária 
racionalização e atenção à optimização 
da relação paisagem vs construção 
dá azo a que se desenhem pequenos 
elementos/dispositivos de betão – 
escadas, rampas, uma ponte, muros, 
lava-pés, esplanadas. Estas geometrias 
são cruciais para a consolidação da 
obra no território enquanto objecto 
pertencente e não como intruso e/ou 
desestabilizador da essência do lugar. 

Quanto às circulações, estas são 
consequentes da necessidade de 
conectar o programa ao contexto e 
decorrentes da vontade de imprimir um 
ritmo à apreensão do espaço.

04

05

06
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A escolha dos materiais construtivos 
da obra da Piscina das Marés acaba por 
derivar de razões práticas inerentes 
às exigências da encomenda tendo 
em atenção a complexa e delicada 
situação geográfica que o projecto de 
Àlvaro Siza visa transformar. Ciente 
das adversas condições climatéricas 
a que a obra iria estar sujeita, o 
arquitecto elege: o betão como matéria 
prima do edificado pela resistência 
que este apresentava em relação à 
força do mar; cobre e bronze para 
as coberturas por serem dos poucos 
materiais que o sal não corrói; 
madeira de Riga1 recoberta a óleo para 
as estruturas das coberturas, pela 
sua igual durabilidade e resistência 
ao clima marítimo. A concepção do 
projecto teve assim em conta as 
exigências, quer da construção como 
da manutenção, de um edifício aberto 
junto da orla costeira.

1 A madeira de Riga, proveniente de uma obra 
de demolição de um edifício do século XIX do 
empreiteiro da obra, é usada nas coberturas 
e locais mais protegidos, sendo recoberta a 
óleo a fim de ganhar uma maior resistência. 
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04. Espaço de circulação, sem a paisagem à vista, após a transposição 
das cabines de vestuários
05. Escadas de betão inseridas entre os maciços rochosos existentes, 
articulando os diferentes espaços do projecto com a topografia.
06. Análise da estratégia formal do projecto da Piscina das Marés
07. Redefinição da paisagem e seu uso através da inserção de novas 
geometrias.
08. Corte construtivo das cabines de vestuários
09. Planta e alçado de escadas de betão de acesso ao areal, cujo 
desenho é influenciado pelo projecto Taliesin West de Frank 
Lloyd Wright (1937)
10. Estrutura de madeira das cabines de vestuários



82

Neste projecto é clara a intenção da obra dialogar com os maciços 

rochosos pré-existentes, sendo estes inclusive instrumentalizados 

enquanto elementos organizadores dos diferentes espaços e percurso(s).

O desenho de um tanque de crianças, é exemplo do fazer uso da tensão 

entre paisagem e construção como oportunidade de instruir uma nova 

possibilidade de fruição daquele lugar. A cirúrgica introdução de 

uma nova geometria potencia assim a revelação e consolidação do novo 

uso que o projecto tenta compor naquela circunstância.

“(...) para dizer a verdade do que se passou no processo, é que 

não tinha profundidade e portanto, o edifício tinha que ser 

linear, e por isso o percurso também tinha que ser linear. Depois 

evidentemente que isso é feito já com preocupações de ‘o que 

é’, ‘como aparece’ e que impressão provoca esse percurso. Mas no 

início, pão, pão, queijo, queijo, é isso.”7

Desde logo, a vontade de Siza manter o horizonte desobstruído de 

obstáculos visuais para quem circulasse ao longo da Avenida Liberdade 

surge como uma das primeiras linhas orientadoras do desenho. 

A limitação de todas as volumetrias a uma altimetria não superior 

à cota da avenida marginal, a necessidade de ligar cotas - do muro 

da marginal até ao recinto da piscina - e a escassa profundidade 

para o fazer, tornam-se condicionamentos e orientações de toda a 

projectação. Deste modo, e como resposta possível às restrições quer 

da encomenda como da geografia, o projecto acaba por assumir uma 

7 SIZA, Álvaro in Circa 1963, conversas com arquitectos e cineastas. AMDJAC, Porto, 2019, p. 205

“As paredes estão dispostas 

de tal modo que se fundem 

sempre com uma rocha. Existiu 

um grande cuidado em relação 

ao contacto entre a geometria 

das paredes e a natureza 

orgânica das rochas.”1

1 ‘The walls are arranged in 
such a way that they always 
merge with a rock. There was 
a great care concerning the 
contact between geometry of 
the walls and the organic 
nature of the rocks.’ in 
RODRÍGUEZ, Juan; SEONE, 
Carlos. Siza by Siza. AMAG 
editorial, 2015, p. 141

11. Linearidade da composição 
do projecto e seu diálogo com os 
maciços rochosos existentes.

12. Esquiço sobre a intenção 
de se conservar a linha do ho-
rizonte desimpedida.
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aparente obrigatória forma linear, paralela ao grande muro de granito 

da avenida. Sublinha-se assim a estratégia e intenção de desenho 

em dar espessura a um limite existente, redesenhando-o através da 

introdução de uma nova arquitectura.

“O percurso inicia-se com uma rampa bastante marcada que 

funciona duplamente: como uma enorme alheta rematando o volume 

da piscina em relação à estrada, e ainda por outro lado faz 

sentir progressivamente esse mesmo volume construído, e que à 

nossa esquerda se vai tornando cada vez mais presente.”8

A rampa de acesso funciona como uma “enorme alheta” entre o edifício 

e a avenida, sendo meio de resolução da comunicação entre cotas e 

da entrada. O ponto nuclear do projecto de Álvaro Siza reside na 

atenção cedida ao desenho do núcleo de vestuários como articulação da 

promenade. Apesar do peso do muro da avenida marginal na composição, 

as volumetrias dos vestuários, âmago da estratégia formal implantada, 

determinam o momento de transposição de um limite. Como ponto charneira 

entre duas realidades distintas: zona urbana e paisagem natural, os 

vestuários dinamizam o desenho dos espaços subsequentes que filtram a 

chegada até ao tanque da piscina. 

“Este núcleo, que se situa no tempo entre duas qualidades de 

iluminação idênticas, goza de uma semipenumbra repousante, que 

contribui grandemente para a sua individualização formal. (…) 

interpretação perfeitamente clara - e talvez única - na pulsação 

que representa todo o acto-de-entrar.”9 

8 ALMEIDA, Pedro Vieira de in Uma Análise da Obra de Siza Vieira. Cit in Piscina na praia de Leça: 
a pool on the beach (Bilingue). A+A books. Lisboa, 2016. p. 53
9 ALMEIDA, Pedro Vieira de in Uma Análise da Obra de Siza Vieira. Cit in Piscina na praia de Leça: 

13. Rampa de acesso à Piscina das 
Marés
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A existência deste núcleo torna-se crucial no desenho do percurso de 

entrada na obra e na formulação de uma nova perspectiva de habitar 

aquele território. Através dele permite-se ao utilizador tomar 

consciência da atmosfera que a própria obra procura criar na apreensão 

e vivência do lugar. 

“Passa-se pela entrada e chega-se às cabines. Depois, existe um 

corredor e está-se finalmente no exterior. Contudo, ao sair do 

espaço coberto, a paisagem não está ainda à vista. Isso acontece 

porque nós enfrentamos uma parede, que não permite uma visão 

directa do mar.  Na realidade, somente depois de se passar por 

debaixo do pórtico de betão se acaba sob luz total.”10

O projecto resultante define-se enquanto dispositivo de ligação de 

espaços, como percurso ziguezagueante no qual se articulam os programas 

complementares à piscina e se orientam os utilizadores até ao tanque.

A partir de um núcleo, o projecto de Álvaro Siza determina a composição 

de percursos que vão ao encontro da paisagem. Sendo que “esses percursos 

existiam (em terreno difícil, a gente sabe escolher o sítio onde por 

os pés) (...) o arquitecto apenas escolheu onde pôr os pés e aonde não 

ir, temeroso dos perigos e das rochas e do mar.”11 

a pool on the beach (Bilingue). A+A books. Lisboa, 2016. p. 55
10 ‘One goes through the entrance and gets to the cabins. Then, there is a corridor and one is 
finally outside. However, upon leaving the covered space, the landscape is not a sight yet. That 
is because we face a wall, which does not allow a direct view of the sea. In effect, only after 
passing underneath the concrete portico one ends up under full light.’ SIZA, Álvaro in RODRÍGUEZ, 
Juan; SEONE, Carlos. Siza by Siza. AMAG editorial, 2015, p. 139
11 SIZA, Álvaro in 01 Textos. Parceria A. M. Pereira, Lisboa, 2019, p. 24

16. Tensão entre arquitectura e 
topografia

“Há uma coisa em que sempre 

associei Wright a Mies: a 

relação com o território. A 

existência de um núcleo do 

qual partem, por aí fora, sem 

fim, braços muito geométricos 

que vão fazer a entrega da 

captação do território para a 

casa.”2

2 SIZA, Álvaro in Jornal dos 
Arquitectos, nº245. Ordem dos 
Arquitectos, Lisboa, 2012, p. 72
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Desta forma, o projecto da Piscina das Marés de Álvaro Siza “limitou-

se” a consolidar e tirar proveito das pré-existências, munindo-as 

de uma qualidade arquitectónica capaz de redescobrir e enaltecer “a 

singularidade das coisas evidentes”12. 

12 SIZA, Álvaro in Quaderns d’arquitectura i urbanisme, no.159, Publicació del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, Barcelona, 1983, p. 78

14. Interior das cabines de 
vestuários, espaço nuclear do 
projecto. 
15. Coberto que assinala o 
reencontro com a paisagem. 

17. Ponte de betão como articulação 
do projecto e topografia
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2. Diálogos/Confrontos/ Encontros

2.1 Território, Paisagem e História

2.2 Método

2.3 Modelos: despertadores e informadores do projecto

2.4 Obra como Declaração
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 ¿Existen métodos exclusivos para pensar la arquitectura o el urbanismo?

¿Las herramientas o instrumentos que utilizamos para pensar la arquitectura, definen y 
determinan el resultado?

¿Existen modelos de pensamiento comunes a las diversas artes o ciencias, o cada una de 
ellas es exclusiva?

¿Cuál sería la arquitectura resultante de aplicar patrones de otras actividades?

¿Existen órdenes superiores que relacionen puntos fuertemente separados sobre el territorio?

¿Cuál es el sentido contemporáneo del espacio público?

¿En una sociedad de tendencia fuertemente individualista, cuáles son los programas colec-
tivos que sobreviven?

¿Es el vacío un valor arquitectónico de por sí, sin necesidad de nada añadido?

¿Jugar es proyectar? 

¿Construir es una técnica de alquimia o de química, es decir, el resultado está dentro de la 
misma familia de los ingredientes o se genera un producto no comparable?

¿La inmersión en el lugar es lo mismo que el análisis del lugar?

SORIANO, Federico. Batería de preguntas in 100 hipermínimos y uno último de Francisco Jarauta: and a final 
one from Francisco Jarauta (Bilingue), Lampreave. Madrid, 2009. p. 86
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Este momento do trabalho prende-se com a necessidade de instruir uma 
maior consciência quanto ao projecto-de-arquitectura que persigo e tento 
movimentar. Na tentativa de determinar uma escola própria elegem-se 
personagens preponderantes no meu percurso académico e no entendimento 
do meu projecto-de-arquitectura. A partir deles compõe-se um diálogo, 
confronto e encontro de ideias como âncora à minha reflexão. 

Fabrica-se um encontro entre os discursos dos arquitectos que destaco como 
figuras cruciais para a pesquisa da identidade e essência do meu projecto-
de-arquitectura: Álvaro Siza Vieira, Lina Bo Bardi e Peter Zumthor, não 
obstante os seus diferentes contextos. A intenção passa pelo desenho de 
um diálogo a partir das diferentes vozes, sendo que esta conversa fictícia 
tem em vista esboçar um mapa de provocações sobre a movimentação e 
determinação de um projecto-de-arquitectura pessoal. 

Enquanto pilares fundacionais, os três arquitectos possibilitam impulsionar 
uma voz própria, servindo de pretexto para desencadear uma reflexão 
sobre as contingências e circunstâncias em que se mobiliza um projecto-de-
arquitectura. 

Em causa está o esclarecimento de diversos temas impulsionadores de 
desenho, dos quais se requer uma natural e plena consciência, a fim de não 
resultarem em amarras do procedimento projectual. O objectivo reside na 
transformação desses temas em espaços de reflexão, dinamizando a superação 
e subversão de uma condição inicial de um projecto-de-arquitectura próprio. 

A consciência de uma des-ordem do projecto-de-arquitectura e consequente 
libertação do “fazer projecto” visa permitir (re)definir uma “voz” a cada 
circunstância projectual e, consequentemente, uma maior assertividade e 
pertinência da obra de arquitectura resultante. 
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(...)
Globalización tampoco significa necesariamente la pérdida de los matices. No genera es-
pacios abstractos, sin referencias o “no lugares”. Se puede producir, por el contrario, por la 
coincidencia de muchos lugares y no por los rasgos comunes o coincidentes a los mismos. No 
es una selección de lo concurrente cuanto una suma de la contextualidad. Simultaneidad 
del sitio.
  
Así tiene sentido que el contexto no aparezca como el lugar físico que rodea, o el entorno 
cultural y objetivo que envuelve. El lugar será el lugar sentido personalmente, el tiempo 
pasado por mi experiencia, los pensamientos y la ciencia a través de mis pensamientos, las 
imágenes y sonidos del sitio pasados por mi memoria.

SORIANO, Federico. El concepto de lugar en la era de la globalización in 100 hipermínimos y uno 
último de Francisco Jarauta: and a final one from Francisco Jarauta (Bilingue), Lampreave. Madrid, 2009. p. 24
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No Timeu, Platão falou do espaço como “a mãe e o receptáculo de todas as 
coisas criadas e visíveis e por uma qualquer forma sensíveis”. Concebia-o como 
“a natureza universal que recebe todos os corpos – a que se deve sempre chamar 
o mesmo; porque recebendo todas as coisas, ela nunca se afasta da sua própria 
natureza e nunca, em tempo algum ou por uma qualquer maneira, assume uma 
forma idêntica à de qualquer das coisas que nela entram; é o recipiente natural 
de todas as impressões e é agitada e informada por elas, revelando-se diferente de 
tempos a tempos em razão delas”. Para Platão, o espaço era um nada que existia 
como uma entidade no mundo exterior, tal como os objectos que podia conter. Na 
ausência de tais objectos, o espaço continuaria a existir, mas como contentor vazio 
e sem limites.1

Considerando o espaço como receptáculo de todas as coisas criadas, o projecto 
de arquitectura é uma dessas coisas. Equacionando a alteração do espaço o 
mesmo procede desde uma fracção do mesmo. O projecto é assim fragmento 
de um entidade maior da qual faz parte e ajuda a construir. 

(...) desde este ponto de vista, a projectação é, antes de tudo, eleição da escala de 
intervenção que secciona a um determinado nível, segundo um número finito, as 
matérias da arquitectura.2 

A projectação toma como ponto de partida um reconhecimento do espaço, 
produzindo uma análise crítica quanto à escala e materiais disponíveis 
para o (re)desenho do espaço. Subjacente ao projecto existe uma necessária 
percepção quanto às alterações que se promovem e seu significado para o 
contexto. 

1 ARNHEIM, Rudolf  in A Dinâmica da Forma Arquitectónica. Presença, 1ª ed. Lisboa, 1988. p. 17
2 desde este punto de vista, la proyectación es, ante todo, elección de la escala de intervención que secciona a un determinado 
nivel, según un número finito, las materias de la arquitectura. GREGOTTI, Vittorio in Teoria de la Proyectación 
Arquitectónica (int.: Giuseppe Samonà). Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1968. p. 237

2.1 Território, Paisagem e História
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O projecto de arquitectura procura dinamizar uma leitura atenta da secção 
em que intervém, ciente das suas repercussões no contentor vazio e sem limites 
que integra. A partir daquele determina-se uma relação de figura-fundo. A 
obra de arquitectura resultante constitui uma figura no sentido de comunicar 
uma intenção. Em simultâneo, essa mesma obra contribui para a compoisção 
de um fundo, isto é, constrói a paisagem da qual faz parte.

A problemática do objecto parece formar-se, por outro lado, separadamente do sítio, 
de um ponto interno ao próprio objecto, distribui-se, desenvolve-se “em cima” do 
suporte geográfico, incrustando-se nele e transformando-o por acumulação, repetição, 
sobreposição, estabelecendo com ele uma relação de nova vegetação independente de 
toda a climatologia, mas que institui um clima próprio, enquanto nível de consumo 
que contribui outro tanto à definição dos traços do lugar.3 

Ainda que a situação geográfica seja suporte para a problematização do 
projecto de arquitectura, a problemática do seu objecto surge de forma 
independente quanto ao espaço que tende a transformar. Em causa está 
uma independência da processualização do objecto quanto ao território que 
(re)organiza, sendo que procura instaurar uma nova conjuntura de relações 
espaciais. A partir daquele cria-se um clima próprio no qual se altera a natureza 
do lugar.

Este edifício, esta cidade, esta casa ou esta rua aparecem diante dos meus olhos 
como algo colocado aí conscientemente. Gera um lugar. Aí, onde está, há um atrás 
e uma frente, uma esquerda e uma direita, há uma proximidade e distância, há um 
dentro e um fora, há diversas formas de foco, de condensação ou de elaboração da 
paisagem. Surge um ambiente.4 

3 La problemática del objeto parece formarse, en cambio, separadamente del sitio, de un punto interno al objeto mismo, 
distribuirse, desarrollarse “encima” del soporte geográfico, incrustándose en él y transformándolo por acumulación, repetición, 
superposición, estableciendo con ello una relación de nueva vegetación independiente de toda la climatología, pero que instituye 
un clima proprio, en cuanto nivel de consumo que contribuye otro tanto a la definición de los rasgos del lugar. GREGOTTI, 
Vittorio in Teoria de la Proyectación Arquitectónica (int.: Giuseppe Samonà). Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 
1968. p. 240
4 Este edificio, esta ciudad, esta casa o esta calle aparecen ante mis ojos como algo colocado ahí conscientemente. Genera un 
lugar. Allí, donde está, hay un detrás y un delante, una izquierda y una derecha, hay cercanía y distancia, hay un adentro y un 



96

 

Neste sentido, o projecto de arquitectura mobiliza uma consciente 
alteração da paisagem. O objectivo é o de determinar um ambiente próprio 
transformando a circunstância através da definição de novas dimensões 
e vínculos espaciais. Esta procura de se determinar um lugar exige a 
percepção rigorosa dos problemas e condicionantes presentes nesta acção 
de transformação. O propósito do projecto passa por capturar e delimitar, 
com a maior precisão possível, um novo paradigma sob a forma de um 
receptáculo aberto: obra de arquitectura. 

O projecto de arquitectura tende a estabelecer na paisagem um novo lugar 
de concentração, um (novo) marco territorial. A partir deste instrui-se uma 
nova organização do espaço. O desígnio do desenho incide sobre a procura 
de uma síntese capaz de fundir e potenciar o objecto com a paisagem, e 
vice-versa. No objecto instaura-se uma nova carga simbólica através da 
manifestação de uma nova figura. 

No entanto, no procedimento projectual não apenas se fala de uma 
transformação de uma paisagem geográfica. Simultaneamente a essa 
transformação, há que atender à mutação da nossa percepção da realidade 
onde se movimenta o projecto de arquitectura. 

(...) não se trata de uma paisagem em que intervimos; nós mesmos somos essa 
paisagem; conhecê-la é conhecermo-nos; modificá-la, modificar-nos.5 

Do mesmo modo que o procedimento projectual se predispõe a um 
rastreio do território, este acaba também por incentivar o desbloqueio de 
um conjunto de informações, provenientes de outros situações, enquanto 

afuera, hay diversas formas de enfoque, de condensación o de elaboración del paisaje. Surge un ambiente. ZUMTHOR, Peter 
in Pensar la Arquitectura. GG, 3ª edição ampliada. Barcelona, 2017. p. 73
5 no se trata de un paisaje en el que intervenimos; nosotros mismos somos ese paisaje; conocerlo es conocernos; modificarlo, 
modificarnos. GREGOTTI, Vittorio in Teoria de la Proyectación Arquitectónica (int.: Giuseppe Samonà). Editorial 
Gustavo Gili. Barcelona, 1968. p. 225
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materiais da projectação – mergulho no lugar do meu projecto, vasculho-o e, ao mesmo 
tempo, olho para fora, para o mundo dos meus outros lugares.6 

A informação que o arquitecto transporta serve de ponto de partida para 
toda a acção criativa que se possa movimentar. A partir dessa “paisagem” 
permite-se a definição de alguns pontos estáveis do projecto de arquitectura. 
Em causa está a possibilidade de dominar o procedimento projectual, (in)
formando-se no desenho uma reflexão acerca de um problema. 

O projecto de arquitectura usufrui de uma condição autobiográfica onde o 
descarte e eleição de hipóteses se prende com uma acção recíproca entre os nossos 
sentimentos e as coisas que nos rodeiam7. A percepção de uma geografia acaba por 
conformar a descoberta da forma do projecto de arquitectura. É a partir 
dessa leitura que o desenho se desperta. No entanto, há que ressalvar: 

é demasiado fácil cair numa autobiografia ou numa interpretação de factos 
exclusivamente subjectiva: mesmo que os motivos autobiográficos sejam importantes, 
têm interesse quando, e só quando, são apresentados como questões que, de algum 
modo, pertencem à arquitectura.8

Deste modo, não somente se opera o projecto de arquitectura a partir de uma 
subjectividade. A ele está intrínseca uma necessidade de se racionalizar toda 
a informação enquanto matéria de arquitectura. O propósito do projecto 
é o de esclarecer uma ordem do problema que se questiona. Assim sendo, 
requer-se uma apropriação de toda a informação enquanto matéria útil para 
a projectação.  

6 me sumerjo en el lugar de mi proyecto, lo rastreo y, al mismo tiempo, miro hacia fuera, al mundo de mis otros lugares. 
ZUMTHOR, Peter in Pensar la Arquitectura. GG, 3ª edição ampliada. Barcelona, 2017. p. 41
7 una acción recíproca entre nuestros sentimientos y las cosas que nos rodean ZUMTHOR, Peter in Pensar la Arquitectura. 
GG, 3ª edição ampliada. Barcelona, 2017. p. 85
8 ROSSI, Aldo. I quaderni azzurri, Q. 3. Architettura. 5 de Dezembro de 1969 cit in LOPES, Diogo Seixas. 
Melancolia e arquitectura em Aldo Rossi. Orfeu Negro, 2ª ed. Lisboa, 2019. p. 163   
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Estamos obrigados, embora não o desejemos, a impor uma profunda autocrítica, a 
colocar em crise a rentabilidade do nosso trabalho, o interesse geral da nossa pesquisa 
e a interrogar-nos sobre o diálogo entre a afirmação de uma obra arquitectónica e a 
sua inserção na cidade.9 

Ao projecto de arquitectura é-lhe inevitável uma postura crítica quanto ao 
gesto que se pondera pôr em prática. O mesmo participa num processo 
de transformação do território. Ao mesmo tempo que se desenha uma 
nova  obra de arquitectura, simultaneamente promove-se a destruição e/
ou alteração de uma situação existente. O projecto estabelece um necessário 
diálogo com uma circunstância territorial. 

A precisão desta acção transformadora do território depende de uma 
ininterrupta reflexão crítica quanto às possibilidades e desafios que se 
descartam e consideram na afirmação da obra de arquitectura num 
suporte geográfico. Em causa está um forçoso e persistente ambiente de 
crise no processo. O sentido é o de problematizar o verdadeiro interesse da 
intervenção no contexto em que se insere.

Ciente da complexidade do problema, o comprometimento do projecto 
de arquitectura está na estabilização de uma ordem das matérias. O 
objectivo do desenho é ir ao encontro das necessidade que se identificam, 
declarando um objecto predisposto a corresponder a essas carências. A obra 
de arquitectura procura alcançar um equilíbrio, um balanço entre novos 
vínculos e concepções do espaço e uma condição prévia do território.

9 Uno está obligado, aunque no lo desee a imponerse una profunda autocrítica, a poner en crisis la rentabilidad de su labor, el 
interés general de su búsqueda y a interrogarse sobre el diálogo entre la afirmación de una obra arquitectónica y su inserción en 
la ciudad. SIZA, Álvaro in Quaderns d’arquitectura i urbanisme, no.159. Publicació del Col· legi d’Arquitectes de 
Catalunya. Barcelona, 1983. p. 71

01. Planta do Museu Kolumba, Colónia. (1997-2007) Peter Zumthor 02. Corte do Museu Kolumba, Colónia. (1997-2007) Peter Zumthor
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(...) a Arquitectura não condiciona comportamentos de forma significativa; mas não 
constitui um quadro neutro.10 

Os espaços de um projeto de arquitetura condicionam o homem, não sendo verdadeiro 
o contrário, e um grave erro nas determinações e uso desses espaços pode levar à 
falência toda uma estrutura.11 

As repercussões do projecto de arquitectura culminam numa transformação 
da habitabilidade do lugar que se (re)desenha. Ainda que a obra de 
arquitectura não procure condicionar significativamente o seu utilizador, 
a mesma impõe um quadro de apropriação, segundo um conjunto de 
princípios. Assim, e tal como Lina Bo Bardi sugere, a imprecisa leitura do 
território poderá pôr em causa toda a estrutura de que a obra faz parte. Em 
causa está não apenas a problematização de um projecto de arquitectura 
como simultaneamente o seu papel na transformação do território que ajuda 
a consolidar.

O projecto de arquitectura decorre da identificação do que é valioso – 
exponenciando-o –, do que estorva – corrigindo-o – e do que existe em 
falta – desenhando-o. A pertinência do raciocínio depende dessa observação 
rigorosa da situação geográfica considerada no procedimento projectual. 
Neste expressa-se do modo mais exacto e crítico possível uma resposta: 

para um fim determinado, num lugar determinado e para uma sociedade 
determinada.12

10 SIZA, Álvaro in 01 Textos. Parceria A. M. Pereira. Lisboa, 2019. p. 45
11 BARDI, Lina Bo in Lina por escrito. Cosac Naify. São Paulo, 2009. p. 154
12 Cada casa se construye para un fin determinado, en un lugar determinado y para una sociedad determinada. Con mis edificios 
intento responder, del modo más exacto y crítico posible, a las preguntas derivadas de estos hechos sencillos. ZUMTHOR, 
Peter in Pensar la Arquitectura. GG, 3ª edição ampliada. Barcelona, 2017. p. 27

03. Vista interior do espaço sobre as ruínas góticas e romanas, Museu Kolumba, Colónia. (1997-2007) Peter 
Zumthor

(...) o júri gostou do nosso impulso para uma postura 
arquitectónica de estilo mais antigo que reunisse o antigo e o 
novo num novo conjunto orientado para a harmonia em vez do 
contraste.
O nosso projecto para Colónia respeita o que resta da igreja, e 
deixa-a à vista. Ao colocar a nova construção   não removemos 
uma única pedra das ruínas. O nosso material de construção foi 
o tijolo; este foi o material usado para as primeiras reparações 
feitas após a destruição da guerra. (...) Sabíamos também que 
o tijolo tem uma longa tradição na região (...) O fabricante 
dinamarquês de tijolo Christian Petersenb  foi capaz de fabricar 
um tijolo novo e mais fino para nós, o que nos permitiu fazer 
uma boa junção com o trabalho de alvenaria gótica e os destroços 
das paredes danificadas, e de construir em cima das paredes 
antigas. (...)
O novo edifício evolui das fundações da igreja original. Seguimos 
exactamente a pegada do gótico tardio e expandimo-la para tirar 
partido de um lote vazio adjacente na Kolumbastrasse. Assim, 
a forma do novo museu não apenas reflecte o seu contéudo como 
museu de arte, mas também espelha em grande medida  as suas 
origens históricas. (...)

Peter Zumthor 1985-2013: buildings and projects. 1990-
1997. Verlag Scheidegger & Spiess. Zurich, 2014.  p.165
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Cada acção arquitectónica surge certamente de uma necessidade à que está ligada, 
e à qual, directa ou indirectamente, tentamos responder, necessidade que, de certo 
modo, se considera possível cobrir com os meios que a nossa disciplina facilita.13 

A acção arquitectónica manifesta a leitura de um contexto político-social, 
sendo que a partir dela se dinamiza uma resposta à(s) necessidade(s) 
identificada(s). O propósito do projecto de arquitectura é o de vir a servir 
um contexto (económico, político, social, etc.), ambicionando solucionar 
um problema intrínseco a uma realidade preexistente. Em causa está a 
identificação do problema, no sentido de esclarecer a razão de ser da obra 
de arquitectura. O projecto de arquitectura visa essa transformação de um 
contexto com o sentido de aproveitamento do espaço, em função de um uso 
colectivo.

Quando se projeta, mesmo como estudante, é preciso fazer uma obra que “sirva”, 
que tenha uma conotação de uso, de aproveitamento. É preciso que essa obra não caia 
do céu sobre os “moradores”, mas que exprima uma verdade, uma necessidade.14

Transformamos o espaço como nos transformamos a nós próprios: de súbito e 
sucessivamente, confrontados com “o outro”, colectiva e individualmente.15 

O espaço é transformado a partir do confronto com o outro, colectiva e 
individualmente. Neste sentido, o projecto de arquitectura depende de um 
sucessivo acerto do mesmo, a fim de corresponder às exigências e necessidades 
do outro. A intenção do projecto é a de servir, e assim sendo, requer-se uma 
contínua transformação do desenho ciente da circunstância político-social 

13 Cada acción arquitectónica surge ciertamente de una necesidad a la que está ligada, y a la cual, directa o indirectamente, nos 
cuidamos de responder, necesidad que, en cierto modo, se considera posible cubrir con los medios que facilita nuestra disciplina.
GREGOTTI, Vittorio in Teoria de la Proyectación Arquitectónica (int.: Giuseppe Samonà). Editorial Gustavo 
Gili. Barcelona, 1968. p. 225
14 BARDI, Lina Bo in Lina por escrito. Cosac Naify. São Paulo, 2009. p. 166
15 SIZA, Álvaro in 01 Textos. Parceria A. M. Pereira. Lisboa, 2019. p. 300

05. Esquiço de perspectiva aérea, Projecto SAAL, 
Bairro São Vítor, Porto. (1974-1976) Álvaro Siza

04. Travessa da Sra. da Dores e vista sobre as demolições no interior do quarteirão de São Vítor, Porto. (1974)
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em que trabalha. Ao arquitecto não apenas se reconhece enquanto agente 
do projecto, como também indivíduo pertencente a uma colectividade. 

A Arquitectura é revelação de desejo colectivo nebulosamente latente. Isso não se 
pode ensinar, mas é possível aprender a desejá-lo.

Por isso, a Arquitectura é risco e o risco procura o desejo impessoal e o anonimato, a 
partir da fusão de subjectividade e objectividade. Em última análise, em progressivo 
distanciamento do Eu.

A Arquitectura significa compromisso transformado em expressão radical, isto é, 
capacidade de absorver o oposto e de ultrapassar a contradição. Aprender isso exige 
um ensino à procura do Outro dentro de cada um.

A Arquitectura, arte colectiva, é inimiga da arrogância e da falta de ambição, do 
elogio da auto-castração (em nome da suposta limitação do Outro), da inversão 
da arrogância, das supostas razões sociais da mediocridade. O desejo colectivo 
manifesta-se em cada pedra e em cada poro e revelá-lo é a única forma de não ser 
elitista. A perseguição do sublime não é invenção do Arquitecto.16

Para Álvaro Siza Vieira, o papel fundamental da Arquitectura passa pela 
revelação do desejo colectivo nebulosamente latente. Este compromisso estabelece-
se na procura do outro em detrimento de uma condição pessoal do arquitecto. 
A intenção do projecto de arquitectura é a de revelar e desencadear uma 
arquitectura que expresse esse interesse colectivo na transformação do 
espaço. 

Apenas a partir da consciência de serventia e utilidade inerente à Arquitecura 
se poderá problematizar o projecto de arquitectura. O arquitecto possui 

16 SIZA, Álvaro in 01 Textos. Parceria A. M. Pereira. Lisboa, 2019. p. 169

No contexto revolucionário da “Revolução dos 
Cravos” surge um programa de Serviço de Apoio 
Ambulatório Local (SAAL). Álvaro Siza coordena a 
Brigada de intervenção no Bairro de S. Vítor no Porto 
(1974-1976). Em vista estava a melhoria das condições 
precárias em que a população vivia, conjugando 
simultaneamente esforços dos moradores e arquitectos. 
Perante a densa estrutura urbana do bairro, Siza propõe 
a reestruturação completa do interior do quarteirão 
visando uma maior permeabilidade e abertura à 
cidade. Prevendo a destruição das ilhas proletárias 
encerradas entre muros, o mesmo faz uso dessas 
mesmas estruturas na organização do espaço público 
e implantação das fileiras de casas. A  intervenção 
no Bairro de São Vítor fica aquém do previsto pelo 
projecto, quer  na reabilitação de habitações existentes 
como na construção de novas, devido à interrupção do 
programa SAAL. 

A pesquisa deve ser considerada no sentido de uma nova 
utilização dos espaços livres (...) A relação entre estes espaços 
livres é o elemento gerador de um novo espaço urbano, a inversão 
de um tecido caracterizado pela segregação para um outro atento 
à apropriação da cidade.

Álvaro Siza in Notas para o Projecto de São Vítor 
(https://www.moma.org/collection/works/161431?sov_
referrer=artist&artist_id=29732&page=1)

06. Vista exterior dos fogos e sua implantação junto às ruínas dos muros, Projecto SAAL, Bairro São 
Vítor, Porto. (1974-1976) Álvaro Siza
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assim um papel essencial na compreensão e transformação cirúrgica do 
território. O seu objectivo passa por poder subverter, adaptar e/ou potenciar 
esse mesmo território no sentido do comum. O seu compromisso é com o 
outro; com e para ele se (re)desenha o espaço. Ao arquitecto espera-se que 
nunca se demita do seu papel fundamental na dinamização do projecto.  A 
ele cabe-lhe predispor-se a ser: 

operário qualificado que conhece o seu ofício não só na prática como teórica e 
historicamente, e tem precisa consciência que a sua humanidade não é fim em si 
mesma, mas se compõe, além da própria individualidade, dos outros homens e da 
natureza17.

No procedimento projectual existe uma necessidade de entendimento das 
mais valias existentes no território. Como possíveis materiais informadores 
do procedimento projectual, as pré-existências deverão ser alvo de escrutínio 
quanto à sua capacidade ou incapacidade de albergar novas formas de 
uso do espaço. O sentido é o de estas poderem vir a servir uma hipotética  
condição de futuro. Assim, as pré-existências ao invés de serem consideradas 
limitações do projecto, apresentam-se como meios de problematizar um 
desenho, como modelos despertadores do processo.

Contudo, através do projecto abre-se caminho não apenas à reciclagem e 
manutenção do existente, como igualmente à sua destruição. Tudo depende 
da percepção das qualidades intrínsecas ao território e sua versatilidade na 
assunção de novas condições de habitar. Trata-se de considerar o contexto 
como utensílio de desenho. 

Assim, a leitura atenta do pré-existente permite dinamizar-se um processo 
de reestruturação da sua condição inicial. Em causa está a possibilidade e 

17 BARDI, Lina Bo in Lina por escrito. Cosac Naify. São Paulo, 2009. p. 84

O projecto de Lina Bo Bardi para o Solar de Unhão 
- um conjunto de construções do século XVI - tem 
como fim a reabilitação do edificado para a instalação 
do Museu de Arte Moderno de Bahía (MAMB) 
(1959-1963). Para lá do tracidiconal conceito de 
museu, o projecto integra em simultâneo espaços 
expositivos e espaços de oficina e de formação, 
vinculando o artesanato primitivo brasileiro com a 
indústria moderna; um Centro de Documentação 
sobre Arte Popular e um Centro de Estudos Técnicos 
do Nordeste. Por via de uma selecção crítica das 
construções a manter, o projecto de Lina propõe 
a limpeza e reorganização do edificado existente, 
nomeadamente através da demolição de construções 
secundárias, sendo exemplo disso a esplanada que se 
liberta junto ao mar. Existe ainda a integração de uma 
icónica escada helicoidal de madeira no centro do 
espaço expositivo, dando notícia da possibilidade de 
intergrar técnicas tradicionais no desenho moderno, 
tal como o próprio museu propunha. O objectivo do 
projecto de Lina Bo Bardi é, garantindo uma ideia de 
conjunto, reordenar cirurgicamente as pré-existências 
a fim de nelas se esclarecer uma nova condição de 
usufruto do espaço.

07. Pré-existências, Solar de Unhão Salvador da Baía, Brasil (1959)
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desafio de se definirem novas hipóteses de habitar o espaço. O projecto de 
arquitectura procura determinar uma alteração do espaço no sentido de 
revelar um presente em devir.

Se um projecto bebe unicamente do existente e da tradição, se repete o que o seu lugar 
lhe sinaliza de antemão, na minha opinião, carece de confronto com o mundo, da 
irradiação do contemporâneo. E, se uma obra de arquitectura não nos conta senão o 
curso do mundo ou do visionário, sem fazer oscilar com ela o lugar concreto de onde 
se levanta, então sinto falta da ancoragem sensorial da construção ao seu lugar, o 
peso específico do local.18 

Ao projecto de arquitectura é-lhe necessária uma leitura crítica do território. 
Não obstante o reconhecimento da importância do existente, o desenho 
não se faz evoluir apenas a partir da sinalização da história do sítio. As 
pré-existências não são pretexto à sua sacralização, mas oportunidade de 
reformulação. Desta forma, a obra de arquitectura depende de um equilíbrio 
entre irradiação do contemporâneo e seu cruzamento com o lugar onde se ancora.  

(...) se a gente acreditar que tudo o que é velho deve ser conservado, a cidade vira um 
museu de cacarecos. Em um trabalho de restauração arquitetônica é preciso criar e 
fazer uma seleção rigorosa do passado.19 

No projecto de arquitectura realiza-se uma selecção rigorosa do que poderão 
ser despertadores do seu desenvolvimento. Em causa está a possibilidade 
de se construir um novo lugar em estrita sintonia com o território que se 

18 Si un proyecto bebe únicamente de lo existente y de la tradición, si repite lo que su lugar le señala de antemano, en mi opinión, 
está falto de la confrontación con el mundo, la irradiación de lo contemporáneo. Y, si una obra de arquitectura no nos cuenta sino 
del curso del mundo o de lo visionario, sin hacer oscilar con ella al lugar concreto donde se levanta, entonces echo de menos el 
anclaje sensorial de la construcción a su lugar, el peso específico de lo local. ZUMTHOR, Peter in Pensar la Arquitectura. 
GG, 3ª edição ampliada. Barcelona, 2017. p. 42
19 BARDI, Lina Bo in Lina por escrito. Cosac Naify. São Paulo, 2009. p. 171

68 2015 AV Monografías 180 AV Monographs 180 2015 69

The old staircase, 
located on one end of 
the estate, was replaced 
with a new helicoidal 
and freestanding timber 
stair that rises within the 
exhibition hall, as if it 
were another sculpture  
in the museum. 

La antigua escalera, 
situada en un extremo 
del caserío, se sustituye 
por una nueva de trazado 
helicoidal que asciende de 
forma exenta en el centro 
de la sala de exposiciones, 
como si fuera una 
escultura más del museo. 

Built with wood planks, 
the staircase is assembled 
with the traditional 
technique used to  
build ox carts, in tune 
with the museum’s 
objective: bringing 
together the modern  
and popular cultures. 

Construida con tablones 
de madera, la escalera se 
ensambla siguiendo la 
técnica tradicional para 
el montaje de carros de 
bueyes, en consonancia 
con el objetivo del museo  
que pretendía aunar lo 
moderno y lo popular. 

08. Escada helicoidal no centro do espaço expositivo. 
Museu de Arte Moderno de Bahía (MAMB), Salvador 
da Baía, Brasil. (1959-1963) Lina Bo Bardi

09. Solar de Unhão após a reabilitação para o Museu de Arte Moderno de Bahía (MAMB), Salvador da 
Baía, Brasil. (1959-1963) Lina Bo Bardi
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(re)equaciona. Contudo, ao desenho requer-se estar ciente do risco de se 
assumirem posturas historicistas e anacrónicas. 

A Tradição é um desafio à inovação. É feita de enxertos sucessivos. Sou conservador 
e tradicionalista, isto é: movo-me entre conflitos, compromissos, mestiçagem, 
transformação.20 

Das palavras de Álvaro Siza depreende-se um uso da Tradição enquanto 
matéria de projecto. Do mesmo modo que o seu conhecimento é relevante 
para a estabilização de compromissos, a mesma serve de ponto de partida 
ao procedimento projectual. Em causa está a possibilidade de no projecto de 
arquitectura tornar esse saber  em instrumento de desenho. Sendo a Tradição 
feita de enxertos sucessivos, ao projecto requer-se a mestiçagem desse conhecimento 
no sentido de promover novos compromissos na transformação do espaço. 
Ao projecto reconhece-se essa vitalidade de se mover a partir da história e na 
história, com o propósito de instaurar futuras concepções de espaço. 

O acto criador em que surge uma obra arquitectónica transcende todo o saber histórico 
e técnico. (…) No momento do seu nascimento, a arquitectura está vinculada com 
a actualidade de uma forma especial. Reflecte o espírito dos seus inventores e das 
suas próprias respostas às perguntas da época, a saber, por meio da modalidade da 
sua aparição e uso, assim como da sua relação com outras arquitecturas e com o 
lugar de onde se ergue.21 

A arquitectura está dependente de uma leitura crítica e rigorosa do território 
que (re)pensa. Ao mesmo tempo que faz uso de um saber histórico e técnico, 

20 SIZA, Álvaro in 01 Textos. Parceria A. M. Pereira. Lisboa, 2019. p. 28
21 El acto creador en el que surge una obra arquitectónica transciende todo saber histórico y técnico. (…) En el momento de su 
nacimiento, la arquitectura está vinculada con la actualidad de una forma especial. Refleja el espíritu de sus inventores y da sus 
propias respuestas a las preguntas de la época, a saber, por medio de la modalidad de su aparición y uso así como de su relación 
con otras arquitecturas y con el lugar donde se yergue ZUMTHOR, Peter in Pensar la Arquitectura. GG, 3ª edição 
ampliada. Barcelona, 2017. p. 23
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aquela procede do espírito dos seus inventores, da sua circunstância individual e 
colectiva. A obra de arquitectura encontra-se assim dependente da apreensão 
da realidade por parte de quem a desenvolve. A partir dela estabelecem-se 
novos vínculos seja quanto a outras arquitecturas seja quanto aos usos do 
lugar que se (re)constrói. 

O arquitecto tem como objectivo promover uma alteração do território, a fim 
de construir um novo lugar, uma presença singular. Ciente da relevância do 
seu gesto sobre o território, o projecto encara como desafio a oportunidade 
de se vincular um desejo colectivo com a paisagem. À transformação do espaço 
é-lhe implícita a manifestação de um vínculo com um contexto político, 
cultural, social e geográfico. A intenção é a de se fazer evoluir o desenho 
do espaço a partir da sua história, produzindo-se na obra uma presença 
contemporânea. 

Toda a pequena coisa torna-se importante quando faz parte de algo maior, a 
evolução do tempo e da natureza. É verdade para a vida de todos, mas também 
para a arquitectura. Eu estou interessado em espaços que se tornam a conexão: 
entre pessoas, com a paisagem, e acima de tudo com o que já está lá. Arquitectura 
deve estimular um vínculo com a história, enquanto ao mesmo tempo produz 
contemporaneidade. Se não existem condições para criar esta mistura, eu nem sequer 
começo.22

22 Every little thing becomes important when it is part of  something bigger, the evolution of  time and nature. It is true for 
everyone’s life but also for architecture. I am interested in spaces that become a connection: between people, with the landscape, 
and above all with what is already there. Architecture must stimulate a bond with history, while at the same time produce 
contemporaneity. If  there are no conditions to do create this mix, I don’t even start. ZUMTHOR, Peter in Peter Zumthor: 
on architecture, time and nature. Entrevista concedida a Laura Traldi, 2017. in http://www.designatlarge.it/
peter-zumthor-architecture/?lang=en

10. Concerto de Daniela Mercury sob o vão do Museu de Arte de São Paulo (MASP), Brasil. (1992)
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Rapidez. Reflexión. Excitación. Reposo. Urgencia.

Hay momentos en que el mundo de la arquitectura parece excitado. Proyectos, ideas, 
encuentros, se suceden en una explosión continua e incesante de intenciones. El disfrute de 
las invenciones o creaciones es tan intenso. Se prefiere a la profundización callada y ciega de 
cada conquista. Un estado de excitación, repito. Sin reparar en la energía que es necesaria 
para imaginar y producir todo aquel nuevo catálogo. (...) Se sienten todos, y diciendo todos 
me refiero también a otras disciplinas y artes, inmersos en la misma vorágine y búsqueda. 
Se parece a una fiesta, incluso se llegan a construir. Como díria Hannes Meyer, viviendo 
más porque se vive más deprisa.

Y hay otros momentos de tiento, de variaciones, de explicaciones. De esfuerzos medidos y de 
contenciones. Quizás de maduración. También de explicaciones y ajustes por aproximaciones 
minuciosas. La precisión hace valorar la repetición y los ensayos sucesivos. La espera se 
adueña del ambiente.

Es una situación colectiva, también de generaciones. No basta que algunos quieran mantener 
una ilusión. Sufren aisladamente, esperando. Hace falta que vuelva la fascinación. 

SORIANO, Federico. Excitaciones in 100 hipermínimos y uno último de Francisco Jarauta: and a final one from 
Francisco Jarauta (Bilingue), Lampreave. Madrid, 2009. p. 35
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(...) o problema metodológico apresenta-se para a arquitectura como importante. 
Primeiro que tudo, como problema de conexão racional entre as diversas disciplinas 
que concorrem àquela definição (...) e no seu interior como organização metódica 
do conteúdo específico da arquitectura: introduzir valores na definição técnica e 
espacial dos serviços.1

Perante a necessidade de se desenhar uma arquitectura surge de imediato 
a questão do problema metodológico, a necessidade de se determinar 
um método capaz de (in)formar um procedimento projectual. Sobre a 
mesa, coloca-se a questão de como organizar racionalmente os materiais 
informadores de um praticável de arquitectura na aproximação de uma 
circunstância projectual. 

A organização de um praticável de arquitectura passa pela dificuldade 
associada à circunstância mutável a que o procedimento projectual está 
sujeito. Assim, existe a necessidade de, no procedimento projectual, se 
racionalizar a armação teórica do arquitecto, a fim de se manifestar um 
projecto-de-arquitectura na formulação de uma obra de arquitectura. 

O método configura assim um problema de racionalização dos instrumentos 
disponíveis ao procedimento projectual, tendo presente o objectivo de se 
desenhar uma obra de arquitectura em função do seu habitar. 

O processo de projecto baseia-se num contínuo jogo conjunto de sentimento e razão. 
Por um lado, os sentimentos, as preferências, as nostalgias e os desejos que emergem 
e que querem tomar forma devem examinar-se por meio de uma razão crítica. 
Por outro, o sentimento diz-nos se as reflexões abstractas concordam entre si. (...) 

1 (...) el problema metodológico se presenta para la arquitectura como importante. Ante todo, como problema de conexión racional 
entre las diversas disciplinas que concurren a aquella definición (…) y en su interior como organización metódica del contenido 
específico de la arquitectura: introducir valores en la definición técnica y espacial de los servicios. GREGOTTI, Vittorio in 
Teoria de la Proyectación Arquitectónica (int.: Giuseppe Samonà). Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1968. p.  213

2.2 Problema metodológico
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Projectar significa, em grande parte, entender e ordenar. No entanto acredito que 
a genuína substância nuclear da arquitectura que investigamos surge através da 
emoção e da inspiração.2 

Para Zumthor não só de razão se vale o processo do projecto de arquitectura. 
No desenho do projecto incide a emoção do projectista, mobilizando um 
sentir sob a alçada de uma razão crítica. 

Ainda que na acção de projecto esteja implícito o desejo de implementar 
uma ordem no espaço, a sua definição não depende apenas de critérios 
racionais e objectivos. Uma arquitectura dotada de valor, depende de um 
procedimento projectual onde se entrelaça uma razão e um sentimento. 

Em causa está a leitura crítica do problema; há que o entender e ordenar, 
quer por força de uma racionalidade como através de um sentimento. O 
processo é indissociável de um fazer uso da emoção do projectista, sendo que 
o desenho do projecto decorre inevitavelmente de um contínuo jogo entre 
razão e inspiração. 

Começo um projecto quando visito um sítio (progama e condicionalismos vagos, 
como quase sempre acontece). (...) Muito do que antes desenhei (muito do que 
outros desenharam) flutua no interior do primeiro esquisso. Sem ordem. (...) A 
ordem é a aproximação dos opostos.3 

2 El proceso de proyecto se basa en un continuo juego conjunto de sentimiento y razón. Por un lado, los sentimientos, las 
preferencias, las nostalgias y los deseos que emergen y que quieren cobrar forma deben examinarse por medio de una razón crítica. 
Del otro, el sentimiento nos dice si las reflexiones abstractas concuerdan entre sí. (...) Proyectar significa, en gran parte, entender y 
ordenar. Pero creo que la genuina sustancia nuclear de la arquitectura que buscamos surge a través de la emoción y la inspiración. 
ZUMTHOR, Peter in Pensar la Arquitectura. GG, 3ª edição ampliada. Barcelona, 2017. p. 21
3 SIZA, Álvaro in 01 Textos. Parceria A. M. Pereira. Lisboa, 2019. p. 27

01. Conjunto de esquiços de estudo sobre o Pavilhão 
Suíço da Exposição Mundial de Hanover. (2000) 
Peter Zumthor
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Assim, o projecto inicia-se com a clarificação da sua circunstância projectual. 
Ainda que à partida hajam apenas condicionalismos vagos, os mesmos 
servem de pretexto para desbloquear o desenho. 

No entanto, apesar da existência desses condicionalismos, no interior do primeiro 
esquisso flutua um conjunto de informações subjacentes a um praticável de 
arquitectura. Fruto de experiências anteriores, este praticável é meio de 
desencadear um procedimento projectual, onde à partida, sem ordem, se 
despertam hipóteses de desenho. Os materiais informadores convocados 
nesse primeiro esquisso servem de aproximação e fixação de uma primeira 
imagem do projecto-problema em questão. Apenas no desenrolar do 
procedimento projectual estabiliza-se uma ordem com vista à comunicação 
do projecto de arquitectura.  

A maior parte das vezes, a imagem é incompleta no começo do processo do projecto, 
de modo que nos esforçamos por voltar a conceber e clarificar uma e outra vez o tema 
do nosso projecto, a fim de que as partes que faltam encaixem na nossa imagem. Ou 
dito de outro modo: projectamos.4

O processo do projecto é marcado pelo esforço de conceber e clarificar uma 
imagem daquilo que poderá vir a ser o projecto de arquitectura. Ainda que 
a princípio as ideias possam ser algo nebulosas, aos poucos ordenam-se 
informações no projecto. O objectivo é o de atingir e expressar uma maior 
assertividade. O processo realiza-se continuamente no acerto das intenções 
da transformação do território, tendo em vista a definição de um projecto-
problema na materialização de uma obra de arquitectura.

4 La mayor parte de las veces, la imagen es incompleta al comienzo del proceso del proyecto, de modo que nos esforzamos por 
volver a concebir y clarificar una y otra vez el tema de nuestro proyecto, a fin de que las partes que faltan encajen en nuestra 
imagen. O dicho de otro modo: proyectamos. ZUMTHOR, Peter in Pensar la Arquitectura. GG, 3ª edição ampliada. 
Barcelona, 2017. p. 67

02. Interior do Pavilhão Suíço da Exposição Mundial de 
Hanover. (2000) Peter Zumthor 
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Estou mais impressionado que nunca que, no ano 2000, 
nós Suiça escolhemos fazer uma apresentação na Exposição 
Mundial em Hanôver uma “Obra de arte total”.
O nosso tema não foi a auto-apresentação, mas a hospitalidade. 
Estávamos a oferecer um lugar para relaxar longe do barulho da 
feira; fizemos música, gerimos três bares com snacks e bebidas. 
A nossa aposta valeu a pena. O pavilhão Caixa de Som Suíço 
foi uma “re-sonorização” de sucesso.
O Governo Federal Suíço, nosso cliente, queria que utilizássemos 
o máximo de madeira indígena possível e que construíssemos de 
forma sustentável. Assim neste não-lugar no recinto da feira, 
montámos uma enorme pilha de madeira. Trouxemos para 
Hanover cerca de três mil metros cúbicos de madeira de abeto 
e larício recém cortada da Suíça e empilhámo-la em camadas 
para secar, como costumavam fazer nos madeireiros onde as 
tábuas secavam ao ar. (...)  
As pilhas de madeira foram dispostas para formar uma espécie 
de labirinto em que os visitantes descobriam pequenos eventos 
espaciais, como clareiras na floresta, oferecendo momentos de 
descanso e relaxamento. (...)
No fim da exposição, a Federação Suíça vendeu toda a madeira 
serrada conforme planeado. Foi utilizada para bancos de 
jardim, pavimentos, painéis de parede, mobília, portas, casas e 
para a cúpula do CERN em Genebra.

Peter Zumthor 1985-2013: buildings and projects. 1990-
1997. Verlag Scheidegger & Spiess. Zurich, 2014.  p.109

Como sempre em arquitectura a solução é a combinação de ideias e opções que se 
misturam e levam em direcção a uma determinada proposta que não responde a uma 
ideia particular, mas sim à soma de diversas intenções.5 

O processo de projecto é desencadeado por um somatório de ideias e 
intenções. Cruzando-se distintas opções quanto aos materiais informadores 
do processo, assume-se o compromisso de compor uma ordem entre aqueles. 
Em causa está a possibilidade de o projectista definir uma arquitectura a 
partir da gestão de diversas ideias, inclusivamente antagónicas.  

Fazer arquitectura significa colocar-se a si mesmo perguntas, significa encontrar, com 
o apoio dos professores, uma resposta própria mediante uma série de aproximações 
e movimentos circulares. Uma e outra vez.6 

A processualização de uma arquitectura parte de um procedimento pessoal. 
A partir de um praticável de arquitectura determinam-se apoios para a 
aproximação do problema. Presente a necessidade de uma visão crítica 
dinamizam-se contínuas interrogações sobre o tema em estudo. O fim é o de 
clarificar o caminho a seguir na formalização de uma arquitectura; ciente 
dos inevitáveis movimentos circulares no seu esclarecimento. Em causa está 
um processo forçosamente não linear.

Existe sempre mais do que uma razão para a justificação de um projecto (...) 
Existem sempre muitos factores determinantes num projecto, a dificuldade está em 
descobrir aqueles realmente importantes. Uma vez encontrados, o caminho fica claro.7 

5 As always in architecture the solution is the combination of  ideas and options that mingle and lead towards a certain proposal 
that does not respond to an idea in particular, but rather to the sum of  several intentions. SIZA, Álvaro in RODRÍGUEZ, 
Juan; SEONE, Carlos. Siza by Siza. AMAG editorial, 2015. p. 387
6 Hacer arquitectura significa plantearse uno mismo preguntas, significa hallar, con el apoyo de los profesores, una respuesta 
propia mediante una serie de aproximaciones y movimientos circulares. Una y otra vez. ZUMTHOR, Peter in Pensar la 
Arquitectura. GG, 3ª edição ampliada. Barcelona, 2017. p. 65
7 There is always more than one reason for the justification of  a project. (...) There are always many determining factors in a 
project, the difficulty lies in discovering those really important ones. Once they are found, the path becomes clear. SIZA, Álvaro 

03. Sistema de tensionamento da estrutura de madeira  do Pavilhão 
Suíço da Exposição Mundial de Hanover. (2000) Peter Zumthor
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Na evolução do projecto existe a dificuldade de seleccionar, na sua 
circunstância específica, os materiais informadores da produção de um 
projecto de arquitectura. É a partir da sua eleição que se permite descobrir 
qual o caminho a tomar. Num primeiro momento procura-se caracterizar o 
problema, para depois se formular algum tipo de resposta.    

Somente a partir da compreensão do problema, se poderá movimentar o 
desenho do projecto. A satisfação do desejo do projectista depende dessa 
mesma percepção da dimensão do problema-projecto em causa. É essa 
leitura crítica, esse escrutínio do problema e informação disponível, que torna 
viável a expressão de uma intenção no desenho do projecto de arquitectura.  

A grande dificuldade do procedimento reside na sua condução até à 
formalização de uma síntese, enquanto arquitectura pertinente e assertiva 
para o contexto. Assim, requer-se ter noção exacta quer da natureza do 
problema quer dos limites e capacidades da profissão:

o que precisa fazer é iluminar, ter a percepção exata da existência dos problemas, 
e na limitação e no âmbito duma profissão, deixar abertas as possibilidades de 
aprofundar os mesmos quando necessário.8 

Deste modo, a abordagem ao fazer do projecto de arquitectura parte da 
vontade de compreender e ordenar o problema. Definem-se vínculos e 
hierarquias entre as diversas informações que o conformam; sendo que 
conscientes do que se poderá visar – ou não – a partir das limitações do 
projectista. 

in RODRÍGUEZ, Juan; SEONE, Carlos. Siza by Siza. AMAG editorial, 2015. p. 257
8 BARDI, Lina Bo in Lina por escrito. Cosac Naify. São Paulo, 2009. p. 84
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04. Conjunto de esquiços de trabalho sobre a construção de um “aqueduto” para o projecto do Bairro da 
Malagueira, Évora. (1973-1977) Álvaro Siza 
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Apenas através da rigorosa percepção da complexidade da problemática 
se poderá movimentar o procedimento projectual. Não somente o projecto 
serve a procura de uma resposta a uma necessidade, como igualmente toma 
proveito da oportunidade de reflectir com e numa circunstância projectual. 

Aqui existe a possibilidade de, através um praticável de arquitectura, se 
despertar um raciocínio sobre um problema de transformação de um 
território concreto.

Sempre me pareceu que a qualidade da arquitectura depende da densidade dos 
problemas que se nos apresentam. A densidade e a complementariedade dos 
problemas, os condicionamentos. É a partir dos condicionamentos que a Arquitectura 
pode conseguir uma certa atmosfera, complexidade, etc.9 

A existência de condicionamentos no projecto de arquitectura não constitui 
obrigatoriamente um “colete de forças” a que operação está condenada. 
Aqueles são pretexto para a compreensão e elaboração de uma resposta o 
mais rigorosa possível sobre o contexto em vista. Ainda que à partida estas 
restrições determinem um conjunto de limites, cabe ao projectista lê-las 
como oportunidades de desenho; como pretexto de se atingir uma maior 
densidade atmosférica na arquitectura que se procura revelar. 

A qualidade da arquitectura depende da capacidade de subverter os 
condicionamentos do problema alvo de reflexão, libertando-se o desenho da 
complexidade implícita ao processo: 

projectar significa procurar uma espécie de independência dos diferentes 
condicionamentos até encontrar um campo de liberdade que inclua as respostas a 
todos esses condicionamentos.10 

9 SIZA, Álvaro in Álvaro Siza : obras e projectos. C.G.A.C., Madrid, 1995. Catálogo da exposição “Álvaro Siza 
- Obras e Projectos”. Matosinhos, Maio-Junho de 1996. p. 34
10 SIZA, Álvaro in Álvaro Siza : obras e projectos. C.G.A.C., Madrid, 1995. Catálogo da exposição “Álvaro 
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Apresentámos uma proposta baseada em eficiência económica 
a fim de resolver todas as linhas de instalações através de um 
sistema de uma simples estrutura de betão de aqueduto sem ter 
de enterrar nada. No entanto, uma proposta tão elementar como 
esta sofreu ataques massivos. 
(...) a estrutura aérea para linhas incluía tudo: a linha de telefone, 
electricidade, TV por cabo, água, gás, etc. (...) Essa decisão 
técnica sobre as instalações teve implicações muito importantes 
para o projecto, porque era uma solução que permitia poupanças 
significativas. Reduziria os custos do trabalho como um todo e, 
por conseguinte, facilitaria a sua viabilidade, bem como maiores 
poupanças na manutenção. 
(...) de facto, a estrutura que suportava todas as tubagens  foi 
um exercício de engenharia sofisticado  mesmo que fosse uma 
construção muito modesta nas aparências.

Álvaro Siza SIZA, Álvaro in RODRÍGUEZ, Juan; 
SEONE, Carlos. Siza by Siza. AMAG editorial, 
2015. p.183

05. “Aqueduto” sobrevoando os arruamentos do Bairro da Malagueira, Évora. (1973-1977) Álvaro Siza
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Assim, no processo do projecto de arquitectura, os condicionamentos são 
pontos de partida para a aproximação e compreensão da circunstância 
projectual. A determinação de uma atmosfera através da obra de arquitectura 
está interligada com a capacidade do projectista dar um uso audaz às 
condicionantes que se lhe apresentam como obrigatórias. 

Ao invés de tomar os condicionamentos como obstáculos, os mesmos servem 
a construção e revelação de uma síntese. Aqueles nutrem a operação de uma 
coerência e dimensão autêntica sobre as questões que se problematizam. 
Esta racionalização dos condicionamentos, como instrumentos de desenho, 
permite ao projecto de arquitectura conquistar um maior capacidade de 
resposta à sua circunstância projectual.

Sendo que o procedimento projectual tem em parte o objectivo de 
corresponder a uma dimensão funcional da arquitectura que propõe, 
considera-se que apenas pela resposta precisa a esse fim poder-se-á atingir 
a libertação do projecto quanto a essas “amarras”.  Tendo presente os 
condicionamentos do contexto, desponta-se a possibilidade de desencadear 
uma arquitectura que, quanto à sua qualidade, transcenda o seu propósito 
e tempo. 

Contrariamente a alguns processos artísticos, a operação de projectação 
tem como imperativo a resposta a uma dimensão funcional. Naquela está 
subentendido um compromisso com uma necessidade, com a leitura de 
um problema existente e sua resolução. É por via do rigor que a operação 
acaba por libertar-se da sua dimensão funcional; procura-se produzir uma 
arquitectura cujo sentido e qualidade de transformação do território sejam 
intemporais.

Siza - Obras e Projectos”. Matosinhos, Maio-Junho de 1996. p. 41

06. Construção do Museu de Arte de São Paulo (MASP), Brasil. (1957-1967) Lina Bo Bardi 
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(...) o famoso vão livre pode ser considerado uma experiência 
estética, mas também um dado de projeto, como o número de 
andares, a altura final de um prédio... Eu tenho vergonha 
quando dizem que o Museu de Arte de São Paulo tem o 
maior vão livre do mundo! Tem 80 m de comprimento.  Eu 
nunca quis fazer o maior vão livre do mundo, só que havia a 
doação do terreno que impunha como condição para seu uso a 
manutenção de um belvedere com vista para São Paulo. (...) 
Por causa da exigência de manutenção do famoso belvedere, 
não podia ter colunas. Como fazer 80 m sem colunas? Só com 
uma grande estrutura.

BARDI, Lina Bo in Lina Bo Bardi. Instituto Lina Bo e 
P.  M. Bardi, 3ª ed. S. Paulo, 2008. p. 174

O objectivo da arquitectura – a função da arquitectura – consiste em tornar 
imperceptível a dificuldade de cobrir um grande vão, ou de controlar a contraditória 
relação entre interior e exterior, entre protecção e abertura, entre luz e penumbra: ou 
ninguém se sentirá “em casa”.11 

Presentes os inúmeros condicionamentos do processo, a arquitectura que 
se persegue depende do domínio desses requisitos, ao ponto de no desenho 
ser possível encobrir a sua gestão. O objectivo prende-se pelo controlo da 
dificuldades e particularidades na construção de um projecto-problema que 
visa o habitar do outro. O fim é o de:

 libertar da sua artificialidade as coisas que se hão de criar num acto artificial, 
transmutando-as no mundo das coisas quotidianas e naturais.12 

A dinamização de uma arquitectura que seja capaz de ir ao encontro do 
outro, obriga a uma inevitável consciência do esforço da materialização de 
uma abstracção no campo do real. A intenção do “fazer projecto” não pode 
descurar a dificuldade de se construir uma nova realidade que, dotada de um 
novo sentido, procura propor uma rigorosa alteração do espaço. 

Há que ressalvar ainda a necessária percepção do que a operação de 
projectação visa construir. Todas as associações e vínculos que ela estabelece 
– dentro do processo e com o contexto – procuram cumprir não apenas um 
desejo pessoal do projectista, mas também um requisito colectivo. O desenho 
procura estar ao serviço de um contexto político-social, promovendo uma 
alteração do território tendo em vista a experiência do habitante. 

11 SIZA, Álvaro in 01 Textos. Parceria A. M. Pereira. Lisboa, 2019. p. 329
12 lo que aquí me sale al encuentro no es la conciencia de la dificultad, que tan bien conozco de liberar de su artificialidad a las 
cosas que se han de crear en un acto artificial, transmutándolas en el mundo de las cosas cotidianas y naturales, sino más bién la 
creencia de que la verdad se esconde en las proprias cosas. ZUMTHOR, Peter in Pensar la Arquitectura. GG, 3ª edição 
ampliada. Barcelona, 2017. p. 32

07. Vista a partir do Parque Trianon do Museu de Arte de São Paulo (MASP), Brasil. Lina Bo Bardi
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Portanto, sou adepto de uma arquitectura de razão prática, que surja daquilo que 
todos nós ainda podemos conhecer, entender e sentir. Contemplo com toda a precisão 
o mundo da construção e tento assistir, com os meus edifícios, aquilo que me parece 
valioso, corrigindo o que estorva e voltando a criar o que nos falta.13 

A arquitectura surge de uma razão prática. É esta que determina o ponto de 
ordem de todo o procedimento em que, através de uma análise do território, 
se possibilita a transformação das condições existentes. Este processo parte 
invariavelmente do (re)conhecimento do território, no sentido de poder 
identificar-se as questões nucleares para o desenrolar do desenho. 

Neste momento, determinam-se carências e excessos a ser “corrigidos” 
no desenho do projecto de arquitectura. A arquitectura resultante do 
procedimento projectual visa assistir a circunstância do modo mais preciso e 
assertivo possível. Procura-se determinar a inata razão prática da arquitectura 
a desenvolver para a construção de um sentido de comum no seu desenho. 
O projecto de arquitectura pesquisa um gesto transformador do espaço. 
Ao seu processo cabe clarificar os seus efeitos, tornando o propósito do 
gesto inteligível por todos, inclusivamente quando se operem significativas 
alterações  da realidade existente. A verdadeira intenção do processo do 
projecto de arquitectura torna-se a pesquisa de uma racionalização prática 
do procedimento para servir a resolução das necessidades e problemas 
existentes a partir da obra de arquitectura.

O processo de clarificação da obra de arquitectura não se detém na 
representação de uma imagem arquitectónica. A coesão e qualidade da obra 
depende da continuidade da investigação do projecto inclusive no momento 

13 Por tanto, soy partidario de una arquitectura de razón práctica, que surja de aquello que todos nosotros aún podemos conocer, 
entender y sentir. Contemplo con toda precisión el mundo de la construcción e intento asir, con mis edificios, aquello que me parece 
valioso, corrigiendo lo que estorba y volviendo a crear lo que nos falta. ZUMTHOR, Peter in Pensar la Arquitectura. GG, 
3ª edição ampliada. Barcelona, 2017. p. 23
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de construção. Nesse momento não apenas se viabiliza a materialização da 
obra como igualmente se prolonga a problematização do problema-projecto. 
A processualização de uma obra de arquitectura requer o seu sucessivo e 
contínuo acerto desde o primeiro momento até ao último:

O processo de projectar não pode terminar nos desenhos. (...) O projecto tem que 
ser muito mais aberto e o seu processo de realização não deve fraccionar-se desde os 
primeiros desenhos até á última pedra.14

 Eu não tenho escritório. (...) eu monto um escritório junto com os engenheiros, os 
técnicos, os operários, no próprio canteiro. Assim, a vivência de uma obra é muito 
maior e a colaboração entre todos esses profissionais é total. Isso acaba também 
com a dicotomia ridícula entre engenheiros e arquitetos, além de se poder verificar de 
perto as despesas, as negociações e as eventuais negociatas....15 

Poder-se-á até considerar que a sincronização do espaço de projectação e 
construção da obra, como no caso de Lina Bo Bardi, é recurso para um maior 
entendimento e domínio do projecto de arquitectura que se movimenta. Este 
fator poderá contribuir quer para a precisão da reflexão em que assenta o 
procedimento projectual, como também possibilitar uma estrita colaboração 
entre todos os intervenientes deste processo, inclusive comunidade visada.

Esta perspectiva quanto ao desenho de arquitectura fomenta uma 
atmosfera de diálogo e participação ao longo de todo processo de pesquisa e 
formalização de uma proposta. Em rigor, o que se procura é a compreensão 
máxima de todas as questões relativas ao projecto de arquitectura e latentes 
transformações do espaço:

14 SIZA, Álvaro in Álvaro Siza : obras e projectos. C.G.A.C., Madrid, 1995. Catálogo da exposição “Álvaro 
Siza - Obras e Projectos”. Matosinhos, Maio-Junho de 1996. p. 49
15 BARDI, Lina Bo in Lina por escrito. Cosac Naify. São Paulo, 2009. p. 167

08. Escritório de Lina Bo Bardi nos armazéns da 
fábrica Pompeia durante a construção do SESC 
Pompeia, São Paulo. (1976-1986) (Da esquerda 
para a direita: Lina Bo Bardi, Luis Octavio Martini 
de Carvalho, André Vainer e Marcelo Ferraz - 
colaboradores) 



118

 

O processo participativo é muito importante para o ajuste das nossas propostas. Este 
diálogo, este mais rigoroso conhecimento dos problemas a respeito da arquitectura 
tem, além disso, evidentemente, uma função didáctica e de actividade cívica 
indubitavelmente vantajosa.16 

A possibilidade de discutir e ajustar o projecto, nomeadamente no momento 
de construir a obra, remete a todas as decisões uma maior exactidão 
quanto aos compromissos que se procuram alcançar. É através deste 
clima de participação, de cruzamento de informação, que se garante ao 
procedimento projectual uma maior noção sobre a dimensão dos problemas, 
condicionamentos e possibilidades da elaboração do projecto.

Apesar do projecto de arquitectura surgir da percepção do(s) autor(es) sobre 
um problema, a sua dinamização e materialização está dependente de 
um conjunto de profissionais de outras disciplinas – sociólogos, geógrafos, 
antropólogos, engenheiros, pedreiros, carpinteiros, etc.  
A conjugação de esforços e conhecimentos permite uma melhor compreensão 
e estruturação do projecto de arquitectura. Reconhece-se assim uma 
necessária dimensão interdisciplinar e multidisciplinar do procedimento 
projectual para fazer face ao imprescindível rigor de uma operação que visa 
transformar o território.  

No processo de projecto, a partir desta atmosfera de diálogo e participação, 
consegue-se atingir a construção de uma obra de arquitectura ciente dos 
distintos condicionamentos implícitos. A superação e maior previsão das 
dificuldades do desenho, exige não apenas uma visão crítica do problema 
como uma abertura e aprendizagem com o outro. Note-se o que Álvaro Siza 
Vieira refere sobre o projecto da Casa do Chá da Boa Nova: 

16 SIZA, Álvaro in Álvaro Siza : obras e projectos. C.G.A.C., Madrid, 1995. Catálogo da exposição “Álvaro 
Siza - Obras e Projectos”. Matosinhos, Maio-Junho de 1996. p. 34

Comum a todas as manifestações 
da Arquitectura e do Urbanismo 
a verdade que qualquer delas se 
realizou mercê de um esforço colectivo 
e que qualquer delas representa, desse 
modo, uma síntese. O arquitecto 
ou o urbanista não são suficientes 
para a realização da Arquitectura 
e do Urbanismo; eles são apenas os 
organizadores da síntese magnífica 
que as obras traduzem e na qual 
colabora toda uma infindável série de 
elementos.1

1 TÁVORA, Fernando in Teoria geral da organização 
do espaço: arquitectura e urbanismo: a lição das constantes. 
Faup Publicações. Porto, 1993. p.12/13
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Os artesãos eram fantásticos, sabiam tudo, explicavam-te tudo. (...) Aprendi porque 
quis. Podia fazer um desenho esquemático e dizer-lhes como queria a forma e eles 
resolviam-no perfeitamente. (...) A presença de uns artesãos muito bons capazes de 
entender os desenhos, de dialogar, foi-me de grande utilidade.17 

O projecto procura determinar um gesto que possa fazer justiça ao conjunto 
de saberes que confluem e se sobrepõem no processo de desenho. Contudo, 
a complementariedade das diversas disciplinas que influenciam a definição 
de um projecto de arquitectura enaltecem as possibilidades e pontecialidades 
de alterar o território.

A determinação de um método que permita fazer evoluir o procedimento 
projectual é uma matéria complexa e difícil de fixar. Segundo Peter Zumthor: 

Não existem receitas premeditadas, modos de proceder ou materiais que funcionam 
melhor que outros – tudo depende do contexto, luz, e história do lugar.18 

Assim sendo, há a salientar a impossibilidade de existir uma única receita 
no qual o meu projecto-de-arquitectura se possa fundar para afrontar a 
recorrente icógnita com que se depara. O que sim existe é a possibilidade e 
garantia de uma circunstância projectual na qual se desperta um praticável 
de arquitectura e se (re)descobre materiais informadores do processo de 
projecto. 

17 Los artesanos eran fantásticos lo sabían todo, te lo explicaban todo.(...) Aprendí porque quise. Podía hacer un dibujo 
esquemático y decirles cómo quería la forma y ellos lo resolvían perfectamente.(...) La presencia de unos artesanos muy buenos 
capaces de entender los dibujos, de dialogar, me fue de gran utilidad. SIZA, Álvaro in Quaderns d’arquitectura i urbanisme, 
no.159. Publicació del Col· legi d’Arquitectes de Catalunya. Barcelona, 1983. p. 8
18 There are no premeditated recipes, no ways of  proceeding or materials that work better than others – everything depends 
on context, light, and place history ZUMTHOR, Peter in Peter Zumthor: on architecture, time and nature. Entrevista 
concedida a Laura Traldi, 2017. in http://www.designatlarge.it/peter-zumthor-architecture/?lang=en
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Não obstante a inexistência de um guia do “fazer projecto”, o mesmo 
não é impedimento de uma sistematização de informação e construção 
de um praticável de aproximação ao problema. O que se considera é 
a impossibilidade de determinar uma constante e imutável estratégia 
de mobilização do praticável de arquitectura nas sucessivas e diversas 
circunstâncias projectuais. 

Assim, a resolução de um projecto de arquitectura não é senão um 
problema-solução, uma possibilidade e hipótese de racionalizar e expressar 
um problema; a resposta possível mediante o contexto onde se movimenta, e 
fruto de uma percepção particular do(s) problema(s) de desenho.  

O que sim se pode evidenciar é a necessidade de se clarificar a imprescindível 
racionalização do procedimento projectual com o objectivo de o dominar e 
libertar com um propósito preciso. 

A pesquisa de uma razão prática do projecto não põe termo à natural 
indeterminação inicial de um procedimento do género; no entanto,  
providencia-o de uma clarificação das informações cruciais para o seu 
desbloqueio.

Deste modo, presente uma circunstância – territorial e do projectista 
–, constrói-se momentaneamente uma estratégia de aproximação a um 
problema de desenho. Racionaliza-se toda a informação disponível como  
matéria informadora do desenho. 

Assim, tomando consciência dos condicionamentos e possibilidades da 
elaboração do projecto, viabiliza-se a ordenação de um projecto-problema. 
Desenha-se um gesto com o desejo de vir a transformar o território de forma 
pertinente e rigorosa.

09. Lina Bo Bardi a debater com a população e mon-
ges franciscanos o projecto da Igreja Espírito Santo 
do Cerrado, Uberlândia. (1976-1982) 
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1976-1982, Uberlândia (Brasil Brazil)
Iglesia Espírito Santo do Cerrado
Espírito Santo do Cerrado Church

THE ESPÍRITO SANTO do Cerrado Church 
community center, located in the southeast 

of Brazil, in a suburb of Uberlândia, was built 
on the initiative of a group of Franciscan  
monks who wanted to equip the local community 
with a space for gathering, a church, and a 
leisure area. The lack of funds called for a 
simple project that could be built with reused 
materials and amateur workers, through an 
active participation process involving everyone 
in the community. 

Three concatenated circles adapt to the 
slope of the site, which descends along the 
main avenue. A small residential zone, with 
bedrooms for nuns, takes up the gap between the 
church and the meeting room. Due to economic 
constraints the use of concrete is reserved for 
the essential components of the structure, where 
also salvaged bricks are used for infill. Over the 
round wall of the church a double cement ring 
conceals an embedded jardinière that collects 
rainwater and drains excess through gargoyles. 
Lina Bo Bardi wanted to convey the sensation 
of nature colonizing architecture, with water 
courses integrated in the structure and plants 
that jut out directly of the walls. 

EN EL SURESTE de Brasil, en un suburbio de la 
ciudad de Uberlândia, el proyecto surge como 

iniciativa de un grupo de monjes franciscanos para 
equipar el barrio con una iglesia, un área residencial, 
un espacio de reunión y una zona de juegos. La 
falta de financiación exige un proyecto sencillo que 
pueda fabricarse con materiales reutilizados y mano 
de obra inexperta mediante un proceso participativo 
que involucre a los usuarios tanto en el diseño como 
en la construcción.

Tres círculos concatenados se adaptan a la pen-
diente de la parcela, que desciende a lo largo de 
la avenida principal. Una pequeña zona residen-
cial, con habitaciones para dos monjas, se sitúa en 
el espacio intersticial entre la iglesia y la sala de 
reunión. Por motivos económicos, el hormigón se 
limita a las partes esenciales de la estructura y el 
resto se construye con ladrillos reutilizados. Sobre 
el muro circular de la iglesia, un anillo doble de 
cemento oculta un macetero integrado en el peto de 
coronación que aprovecha la lluvia para el riego y 
desagua el excedente a través de gárgolas. De esta 
forma, Lina Bo Bardi busca transmitir la sensación 
de que la naturaleza coloniza la arquitectura, con 
recorridos de agua integrados en la estructura y 
plantas que brotan directamente desde los muros. 

Sitting on a sloping  
site on the outskirts  
of Uberlândia, the ensemble 
consists of three circular 
buildings containing a 
church, two dwellings 
around a courtyard, and 
gathering space for the 
community members.

Situado en una parcela en 
pendiente en las afueras 
de Uberlândia, el conjunto 
está formado por tres 
construcciones circulares 
que albergan una iglesia, 
dos viviendas en torno 
a un patio y un espacio 
abierto de reunión.   

Construido por la gente 
del barrio con materiales 
donados o reutilizados, 
este centro comunitario se 
diseña in situ, en diálogo 
directo con los usuarios. 

Built by locals with 
donated or salvaged 
materials, this civic center 
was designed on site, in 
close dialogue with the 
users and workers. 

O projecto de Lina Bo Bardi para a Igreja Espírito 
Santo do Cerrado (1976-1982) surge a pedido de 
uns monges franciscanos para construir uma igreja, 
celas para freiras, um espaço de reunião e um espaço 
de jogos. Presente a falta de recursos económicos, a 
estratégia de projecto parte do pressuposto de tornar 
possível a sua construção com materiais reutilizados 
e com a inexperiente mão de obra dos moradores 
do bairro. Desde logo, a formulação do projecto 
parte de um processo participativo decorrente do 
envolvimento directo dos utilizadores no próprio 
desenho do espaço. A obra resultante compõe-
se através do encadeamento de três círculos que 
se adaptam à pendente do terreno, sendo que na 
volumetria intermédia se inscrevem as habitações e 
nas extremidades se implantam tanto a igreja como 
a sala de reunião.

A igreja foi construída por crianças, mulheres, pais de família, 
em pleno cerrado. Construída com materiais muito pobres, 
coisas recebidas de presente, em esmolas. É tudo dado. Mas 
não no sentido paternalista, mas com astúcia, de como pode se 
chegar a coisas com meios muito simples. 

BARDI, Lina Bo in. Igreja Espírito Santo do Cerrado. 
Editorial Blau. Portugal, 1999.

10. Conjunto de esboços a ilustrar o projecto Igreja Espírito Santo do Cerrado, Uberlândia. (1976-1982)  
Lina Bo Bardi
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SORIANO, Federico. Ver, recordar, copiar in 100 hipermínimos y uno último de Francisco Jarauta: and a final 
one from Francisco Jarauta (Bilingue), Lampreave. Madrid, 2009. p. 9 

(...) Si dibujar es tanto ver como recordar, si ver es un acto ligado a la memoria, ¿no será 
la historia algo imprescindible?

(...)

Para recordar se debe mirar hacia adelante. Si no, no es posible imaginar lo ya visible. Se 
transforma en una actividad: interpretar, evocar. Hay un deseo por hacer aparecer las cosas 
antes de que se presenten como realmente son.

Así, si en la arquitectura la disciplina sirve como mapa de la historia, los sueños son el 
territorio sin limites de lo eterno.
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(...) o modelo oferece a característica de estabelecer relações finitas num contexto 
fenoménico específico, sem pretender apresentar-se como método. Se o modelo se 
apresenta como puro instrumento projectual ou pelo menos como coisa “para a 
arquitectura” possui um próprio carácter expressivo que o capacita para conexões 
directas com a materialidade projectual: constrange a utopia à especificidade do 
campo disciplinar, a entrar na disputa da história, a converter-se em investigação 
e hipótese de trabalho. (...) Tal estrutura (tal modelo) não se constitui como meia 
estadística, senão como procura da autenticidade do comportamento, como desejo 
de transformá-la em novas oportunidades.1  

Ainda que o modelo seja comumente considerado um protótipo de instruções 
para a reflexão e transformação precisa sobre a realidade; o mesmo não se 
reduz a essa condição. Um modelo enquanto padrão de aproximação de um 
problema configura uma ordem, que se poderá considerar como exemplar 
no confronto com uma circunstância projectual. 

Apesar da definição de Quatremère de Quincy2, ao projectista cabe-lhe 
impulsionar, através do modelo, uma análise de oportunidades e desafios 
de desenho. O modelo torna-se instrumento do procedimento projectual e 
pretexto de reflexão sobre um problema-projecto, colocando-se ao serviço 
de uma nova cirunstância. 

1 (...) el modelo ofrece la característica de establecer relaciones finitas en un contexto fenoménico específico, sin pretender 
presentarse como método. Si el modelo se presenta como puro instrumento proyectual o al menos como cosa “para la arquitecura” 
posee un proprio carácter expresivo que lo capacita para conexiones directas con la materialidad proyectual: constriñe la utopía 
a la especificidad del campo disciplinar, a entrar en la contienda de la historia, a convertirse en investigación e hipótesis de 
trabajo. (…) Tal estructura (tal modelo) no se constituye como media estadística, sino como búsqueda de la autenticidad del 
comportamiento, como deseo de transformarla en nuevas oportunidades. GREGOTTI, Vittorio in Teoria de la Proyectación 
Arquitectónica (int.: Giuseppe Samonà). Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1968. p. 217
2 A palavra tipo não apresenta tanto a imagem de uma coisa para copiar ou imitar completamente, mas mais a ideia de um 
elemento que deve ele próprio servir de regra para o modelo. Assim, não deveríamos dizer (ou pelo menos estaríamos errados ao 
dizê-lo) que uma estátua, ou a composição de uma imagem terminada e apresentada, serviu de tipo para a cópia que fizemos. 
Contudo, quando um fragmento, um esboço, o pensamento de um mestre, uma descrição mais ou menos vaga fez nascer uma obra 
de arte na imaginação de um artista, diremos que o tipo lhe foi fornecido por determinada ideia, motivo ou intenção. O modelo, 
como compreendido na execução prática da arte, é um objecto que deveria ser repetido tal como é; o tipo, pelo contrário, é um 
objecto a partir do qual cada [artista] pode conceber obras de arte que podem não ter nenhuma semelhança. Tudo é preciso e dado 
no modelo; tudo é mais ou menos vago no tipo. QUINCY, Quatremère de cit in LOPES, Diogo Seixas. Melancolia e 
arquitectura em Aldo Rossi. Orfeu Negro, 2ª ed. Lisboa, 2019. p. 140

2.3 Modelos: despertadores e informadores do projecto
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O estudo do modelo procura a sua clarificação na ordenação teórica de 
um problema. O propósito é permitir responder à necessária reinvenção do 
praticável de arquitectura na aproximação à(s) sua(s) circunstância(s). Nestes 
termos, o modelo, enquanto abstracção, representa uma ideia perante o 
problema que se equaciona; tornando-se operativo no desenho de uma nova 
síntese.

Em causa não está a cópia do modelo na predeterminação do projecto de 
arquitectura, mas – por via da sua reflexão crítica – a transformação daquele 
em matéria que informa e desbloqueia um procedimento projectual.

Fruto de um confronto de circunstâncias – do projectista com o território 
–, inicialmente o procedimento projectual prende-se com a capacidade 
de discernir quais os materiais ao dispor para o seu desbloqueio. Através 
desta ordenação de informação determina-se uma “moldura” para o 
desenvolvimento do projecto de arquitectura.

O uso de modelos no procedimento projectual permite esclarecer quais as 
suas potencialidades enquanto materiais informadores de uma (re)invenção:

Projectar significa inventar. (…) Contudo, projectar não é nenhum processo linear 
que, partindo da história da arquitectura conduza, por assim dizer a um novo 
edifício de um modo lógico e directo. Nas minhas pesquisas de arquitectura volto 
a viver, uma e outra vez, esses momentos vazios de opressão. Nada do que conheço 
parece casar com o que quero e sobre o que não sei ainda como deve ser. Em tais 

01. “Quarto do Arquitecto”, 
litografia. (1943) Lina Bo Bardi 
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situações, tento desprender-me do meu conhecimento arquitectónico académico, que, 
repentinamente, me deixa paralisado. Este procedimento ajuda. A minha respiração 
torna-se mais livre, aspiro o bem conhecido ar dos inventores e pioneiros. E projectar 
é agora, de novo, inventar.3

Ainda que o projecto de arquitectura seja, em parte, desencadeado pelo 
território que considera alterar, a sua formulação é dependente do praticável 
de arquitectura que o arquitecto mobiliza. Contudo, o procedimento 
projectual não parte de uma ordem definitiva que prenuncia a materialização 
do projecto. O modus operandi do procedimento constitui uma ininterrupta 
reequação e reestruturação da associação dos materiais informadores do 
projecto, inclusive dos modelos de que faz uso. 

Um pensamento associativo, selvagem, livre, ordenado e sistemático em imagens, 
imagens arquitectónicas, espaciais, coloridas e sensoriais; aqui está a minha 
definição preferida de projectar.4  

Neste sentido, o projecto de arquitectura surge da circunstância criada 
pelo projectista. É a partir da sua apreensão do contexto que o processo se 
viabiliza, convocando a instrumentalização da sua experiência e memória 
na (in)formação do procedimento. A selecção e racionalização de diversos 
modelos, enquanto materiais informadores de desenho, permitem a 
formulação de um praticável. Esta sistematização de modelos permite  
construir uma armação teórica de que o desenho parte.

3 Proyectar significa inventar. (…) Ahora bien, proyectar no es ningún proceso lineal que, partiendo de la historia de la 
arquitectura, conduzca, por así decirlo a un nuevo edificio de un modo lógico y directo. En mis búsquedas de la arquitectura 
vuelvo a vivir, una y otra vez, esos momentos vacíos de opresión. Nada de lo que conozco parece casar con lo que quiero y sobre 
lo que no sé aún cómo debe ser. En tales situaciones, intento desprenderme de mi conocimiento arquitectónico académico, que, 
repentinamente, me deja paralizado. Este procedimiento ayuda. Mi respiración se hace más libre, aspiro el bien conocido aire de 
los inventores y pioneros. Y proyectar es ahora, de nuevo, inventar. ZUMTHOR, Peter in Pensar la Arquitectura. GG, 3ª 
edição ampliada, Barcelona, 2017, p. 22/23
4 Un pensamiento asociativo, salvaje, libre, ordenado y sistemático en imágenes, imágenes arquitectónicas, espaciales, en color 
y sensoriales; he aquí mi definición preferida del proyectar. ZUMTHOR, Peter in Pensar la Arquitectura. GG, 3ª edição 
ampliada. Barcelona, 2017. p. 69
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O procedimento projectual é assim despertado pela contínua construção de 
um praticável; pela procura de um propósito e essência  de um projecto-de-
arquitectura; bem como a sua materialização enquanto problema-solução.

Projectar significa inventar. A par desta intenção de mobilizar no procedimento 
projectual uma apropriação de um conjunto de modelos, também o 
reconhecimento da história e de toda a experiência do projectista são 
considerados como instrumento de projectação. 

O objectivo do procedimento encontra-se na instrumentalização e reinvenção 
de todo o conhecimento do projectista perante a circunstância projectual. O 
desenho do projecto depende da reinvenção dos seus materiais informadores, 
ainda que este não deva decorrer de um devaneio do projectista:

a novidade pela novidade, o estranho pelo estranho podem preencher os olhos mas 
não a inteligência nem o coração.5 

O desenho do projecto evolui a partir da determinação de um propósito – 
motor e fim da acção. À novidade pela novidade contrapõe-se a concepção de uma 
arquitectura com um sentido consequente em relação à sua circunstância. A 
sua elaboração está inevitavelmente vinculada a um compromisso com um 
contexto político-social; isto é, procura estar ao serviço de um colectivo e 
interesse comum e não decorre um preciosismo individual:

é importante a expressão de uma qualquer singularidade que, não traindo a essência, 
liberte o desenho das razões demasiado óbvias. Consegue assim definir-se um toque 
de autenticidade que atrai de maneira não agressiva mas que, ao mesmo tempo, 
surge, em parte, como banal. Partir com a obsessão da originalidade é um processo 
inculto e primário.6 

5 BARDI, Lina Bo in Lina por escrito. Cosac Naify. São Paulo, 2009. p. 85
6 SIZA, Álvaro in 01 Textos. Parceria A. M. Pereira. Lisboa, 2019. p. 241
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O procedimento projectual deve ser despertado por uma racionalidade que 
negue a esterilidade do seu exercício. Com e no seu desenho atenta-se a 
corresponder às necessidades do contexto visado. O procedimento aponta à 
compreensão da realidade que considera e em que se desenrola. Sendo que 
este não se detém na observação e análise da mesma, procura alterá-la. 

Aprender a ver é fundamental para um arquitecto, existe uma bagagem de 
conhecimentos aos quais inevitavelmente recorremos, de modo que nada de quanto 
façamos é absolutamente novo.7 

Deste modo, a natureza (re)inventiva do procedimento projectual depende 
primeiramente de uma observação crítica da realidade. Aprender a ver torna-
se essencial no esclarecimento de um conjunto de modelos como materiais 
informadores, aos quais se recorre na projectação. É essa (in)formação do 
“olhar” do projectista que lhe permite encontrar pretextos e desafios no 
procedimento projectual. 

Para a construção de um projecto-de-arquitectura próprio sublinha-se a 
importância e necessidade de ver muitas coisas. Consciente e  inconscientemente, 
sistematiza-se um conjunto de experiências e saberes como materiais 
informadores de desenho. Lina Bo Bardi refere:

Eu comecei a universidade em plena guerra e não pude viajar e ver muitas coisas. 
Só conhecia um pouco a França, que é perto da Itália, onde íamos quando éramos 
crianças, no verão, na Côte d’Azur. Então o mundo que eu conheci aqui no Brasil era 
um mundo muito sério, com grandes possibilidades na arquitetura, possibilidades 
diferentes.8 

7 SIZA, Álvaro in 01 Textos. Parceria A. M. Pereira. Lisboa, 2019. p. 240
8 BARDI, Lina Bo in Lina por escrito. Cosac Naify, São Paulo, 2009. p. 182
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02. Desenho de Álvaro Siza da Casa Batló de Gaudí 
com notas dos materiais construtivos, realizado numa 
viagem de férias em Barcelona quanto tinha apenas 14 
anos (1948). 

02

03|04. Desenhos de Álvaro Siza aquando de uma 
viagem ao Machu Pichu em 1995.
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Não obstante a importância da viagem enquanto meio de descoberta de 
novos modelos para um projecto-de-arquitectura, aquela não se determina 
como única via possível de informar o procedimento projectual. Exemplo 
disso é o reconhecimento de Lina Bo Bardi sobre a influência que o livro 
Brazil Builds teve no seu projecto:

uma esperança real quase cotidiana, não metafísica, na simplicidade das soluções 
arquitetónicas (...) no imediato pós-guerra, foi como um farol de luz a resplandecer 
em um campo de morte... Era uma coisa maravilhosa9

Ou ainda a correlação entre o acaso de uma compra de uma revista Architecture 
d’aujord ‘hui e a projectação da Casa de Chá da Boa Nova de Álvaro Siza:

O projecto do restaurante da Boa Nova tem muito a ver com o facto de nessa altura, 
eu ter conseguido comprar a revista Architecture d’aujord ‘hui. O tema era dedicado 
somente ao trabalho de Alvar Aalto. (...) [Maison Carré] Essa referência foi sem 
dúvida uma presença importante para mim durante o desenvolvimento do projecto.10

Numa actualidade em que uma exorbitante quantidade de informação 
contamina o processo de projecto, torna-se difícil tomar consciência e eleger 
os modelos relevantes. No entanto, Siza Vieira ressalva: 

a nossa mente tem um mecanismo fantástico que é o subconsciente; é uma espécie de 
armazém onde só vamos quando algo nos força a ir, involuntariamente.11 

9 BARDI, Lina Bo in Lina Bo Bardi. Instituto Lina Bo e P.  M. Bardi, 3ª ed. S. Paulo, 2008. p. 12
10 Boa Nova restaurant project has much to do with the fact that at back then, I was able to buy the magazine Architecture 
d’aujord ‘hui. The issue was dedicated solely to Alvar Aalto’s work.(…) [Maison Carré] That reference was undoubtedly an 
important presence for me during the development of  the project. SIZA, Álvaro in RODRÍGUEZ, Juan; SEONE, Carlos. 
Siza by Siza. AMAG editorial, 2015. p. 143
11 SIZA, Álvaro in Jornal dos Arquitectos, nº245. Ordem dos Arquitectos, Lisboa, 2012. p. 74
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Os modelos convocados num praticável de arquitectura não se reduzem 
aos apreendendidos conscientemente. A estes somam-se todos aqueles que 
se coleccionam no subconsciente da experiência quotidiana – igualmente 
capazes de desencadear a manifestação de um projecto-de-arquitectura em 
qualquer circunstância.

É indissociável ao praticável uma premente condição de susceptibilidade 
face a todo o tipo de elemento e acontecimento que possa alterar e dinamizar 
a percepção da realidade com e na qual o arquitecto trabalha. Não sendo 
este processo estanque, o mesmo é agitado pela memória de quem o leva a 
cabo, decorrendo da percepção do projectista sobre a sua circunstância. A 
continuidade de um projecto-de-arquitectura torna-o indissociável de uma 
dimensão autobiográfica do arquitecto.

A impressão, num lapso de tempo, que vem de um filme ou da leitura de um poema, 
pode ser profundamente influente no trabalho de arquitectura que nesse momento 
nos ocupa. (...) nessa encruzilhada de preocupações, de vias, descobrimos quase 
com surpresa, que noutro campo de actividade há coisas tão similares, que se tocam 
de tal modo que nem poderíamos imaginar... (...) estas coisas que se podem captar 
aqui e ali, acabam por ser como um continuum de sensibilização a que com mais 
ou menos intensidade, sempre estamos submetidos.12 

Do mesmo modo que o projecto de arquitectura surge do entendimento 
da circunstância territorial que confronta, o mesmo é influenciado por 
um continuum de sensibilização onde se reconhecem potenciais despertadores 
do processo. Estes são instrumento de esclarecimento de uma forma 
arquitectónica, apoiando a investigação e debate do significado daquela na 
transformação do território. 

12 SIZA, Álvaro in Álvaro Siza: obras e projectos. C.G.A.C., Madrid, 1995. Catálogo da exposição “Álvaro Siza 
- Obras e Projectos”. Matosinhos, Maio-Junho de 1996. p. 53
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Nunca fui um bom observador, e na realidade nunca quis sê-lo. Do que eu gosto 
é captar atmosferas, mover-me no meio de determinadas situações espaciais, e 
estou contente se me fica uma boa sensação, uma impressão de que possa – como 
no caso da intensa contemplação de um quadro – ir extraindo particularidades 
posteriormente e perguntar-me o que provavelmente desencadeou em mim aquela 
sensação de calidez, de recolhimento, de ligeireza ou de amplitude que me ficou 
gravada na memória.13 

O papel preponderante que se reconhece à capacidade de observar, não 
se relaciona apenas com a leitura do território, mas de igual modo com a 
necessária predisposição de extrair particularidades da realidade em proveito 
da formação de um praticável de arquitectura. Neste sentido, ressalva-se 
a necessidade de descobrir as potencialidades de toda a experiência da 
realidade.

No procedimento projectual define-se um campo ilimitado de associações 
entre informações. Em causa está, num único espaço de reflexão, construir-se 
uma ideia de projecto a partir da recomposição e reinvenção de informações 
heterógeneas. Assim, a arrumação de um aprendizado permite explorar e 
fixar o desenho de projecto.

Contudo, o facto de se fazer uso de um saber prévio, não significa que o 
resultado do procedimento projectual seja previsível. Esse saber desbloqueia a 
pesquisa do projecto de arquitectura, permitindo desencadear a investigação 
de um problema.
   

13 No he sido nunca un buen observador, y en realidad nunca quise serlo. Lo que me gusta es captar atmósferas, moverme en 
medio de determinadas situaciones espaciales, y estoy contento si me queda una buena sensación, una impresión de la que pueda 
- como en el caso de la intensa contemplación de un cuadro – ir extrayendo particularidades posteriormente y preguntarme qué es 
lo que probablemente ha desencadenado en mí aquella sensación de calidez, de recogimiento, de ligereza o de amplitud que se me 
quedó grabada en la memoria. ZUMTHOR, Peter in Pensar la Arquitectura. GG, 3ª edição ampliada, Barcelona, 
2017. p. 51

05. Largo Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. (1946) Lina Bo Bardi
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A memória e a experiência pessoal são essenciais. (...) A infância exerce uma 
grande influência em tudo, até no nosso comportamento e no estado de espírito. A 
infância deixa marcas em nós que nunca desaparecem. (...) A infância está lá, e 
de certa forma está sempre presente. Aqueles são anos que deixam uma pegada 
importante na vida de uma pessoa. Essa é a razão porque a educação é um assunto 
tão transcendente, tão determinante, essencial para o indivíduo e para a sociedade 
como um todo.14 

As raízes da nossa compreensão da arquitectura residem nas nossas primeiras 
experiências arquitectónicas (...) na nossa infância, na nossa juventude: residem 
na nossa biografia. (...) Os projectos são abordados de forma a que ponham em 
marcha todo esse processo.15 

O desenvolvimento do projecto dispõe da memória e de toda a experiência 
de vida como matéria para se pensar arquitectura. Esse processo parte 
inevitavelmente de uma tomada de consciência da experiência pessoal do 
arquitecto. A sua racionalização permite torná-la instrumento que informa 
um gesto transformador do território. 

Quando trabalho num projecto deixo-me levar por imagens e estados de ânimo que 
permanecem na memória e que posso relacionar com a arquitectura procurada. 
A maioria das vezes as imagens que me ocorrem têm a sua origem em vivências 
pessoais (...) E enquanto estou a fazer o projecto esforço-me por elucidar qual é 
o seu significado a fim de aprender com tudo isso como se produzem, no icónico, 
determinadas formas e determinadas estados anímicos.16 

14 The memory and the personal experience are essential. (...) Childhood exerts a great influence in everything, even in our 
behavior and in the state of  the spirit. Childhood leaves marks on us that never disappear. (…) Childhood is there, and somehow 
it is always present. Those are years that leave an important footprint in a person’s life. That is the reason why education 
is such a transcendent subject, so determinant, essential for the individual and for society as a whole. SIZA, Álvaro in 
RODRÍGUEZ, Juan; SEONE, Carlos. Siza by Siza. AMAG editorial, 2015. p. 387/389
15 Las raíces de nuestra comprensión de la arquitectura residen en nuestras primeras experiencias arquitectónicas (...) en nuestra 
infancia, en nuestra juventud: residen en nuestra biografía. (…) Los proyectos se abordan de manera que pongan en marcha 
todo ese proceso. ZUMTHOR, Peter in Pensar la Arquitectura. GG, 3ª edição ampliada, Barcelona, 2017. p. 65
16 Cuando trabajo en un proyecto me dejo llevar por imágenes y estados de ánimo que permanecen en el recuerdo y que puedo 

O conhecimento do passado vale na 
medida do presente.1

1 TÁVORA, Fernando in Teoria geral da organização do 
espaço: arquitectura e urbanismo: a lição das constantes. Faup 
Publicações. Porto, 1993. p.17

Frequentemente, as soluções têm a ver com referências históricas 
mas também com memórias de infância. Lembro-me que quando 
eu  estava a fazer o projecto tive muitas visões que vieram da 
memória, memórias de infância, porque a maioria de nós foi 
iniciado na religião Católica: o batismo, o crisma, a ida à igreja 
aos domingos, etc. (...)
Aquelas janelas [Igreja de Matosinhos] de alguma forma 
perturbaram-me. Aquela experiência de infância ficou gravada 
na minha memória com tal intensidade que voltou para mim 
quando eu estava a trabalhar no projecto para a igreja [do 
Marco]. De tal modo que senti  a necessidade de reproduzir de 
alguma forma essa experiência de vida. Foi então transformada 
numa questão espacial resultante da memória da infância: a 
criação daquelas janelas superiores com um acesso a elas. 

Álvaro Siza SIZA, Álvaro in RODRÍGUEZ, Juan; 
SEONE, Carlos. Siza by Siza. AMAG editorial, 
2015. p.385

06. Cortes e conjunto de esquiços de estudo para o projecto da Igreja de Santa Maria, Marco de Canaveses. 
(1990-1996) Álvaro Siza
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O procedimento projectual é desencadeado através de uma pesquisa na 
memória de toda a informação útil ao escrutínio de um problema, seja 
consciente ou inconscientemente. Não está em causa a mimetização de uma 
sensação, ideia ou forma, mas sim a sua compreensão e interpretação para 
a construção de um praticável e desenho de um projecto de arquitectura.

Não configurando estâncias finais do procedimento, os modelos informam-
no enquanto pontos de apoio ao longo da elaboração do projecto. Estes, 
apesar de serem instrumentos auxiliares do procedimento projectual, não 
constituem em si uma regra, mas informação a ser apropriada e reinventada. 
O objectivo é corresponder às necessidades e condicionamentos de um 
problema de projecto. 

Entre estes materiais informadores do procedimento inclui-se o estudo 
crítico de modelos de áreas do saber para além da disciplina de arquitectura, 
sob a perspectiva de viabilizar a produção de um projecto. Esta ordenação 
e associação de modelos permite tomar conhecimento e caracterizar o 
problema que se coloca ao projectista. 

O desenho de projecto é sensível a toda a informação que possa resultar como 
matéria informadora de uma arquitectura. Esta configura uma hipótese e 
oportunidade de trabalho sobre a circunstância projectual, segundo uma 
ideia precisa de alteração do espaço.

De novo: Projectar significa inventar. 

relacionar con la arquitectura buscada. La mayoría de las veces las imágenes que se me ocurren tienen su origen en vivencias 
personales (…) Y mientras estoy haciendo el proyecto me esfuerzo por dilucidar cuál es su significado a fin de aprender de todo 
ello cómo se producen, en lo icónico, determinadas formas y determinados estados anímicos. in  ZUMTHOR, Peter. Pensar 
la Arquitectura. GG, 3ª edição ampliada, Barcelona, 2017. p. 26
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07. Vista interior da Igreja de Santa Maria, Marco de Canaveses. (1990-1996) Álvaro Siza
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Ainda que que projectar signifique inventar, o mesmo não declara que a 
invenção seja obrigatória, antes desperta para consciência de que, presente 
uma circunstância projectual, a condição não linear do procedimento 
requer uma reinvenção do aprendizado do projectista na determinação de 
uma síntese. 

Através do sentido crítico do acto de projectar e da procura pela sua liberdade 
na transformação do espaço, a acção tende à derivação dos iniciais pretextos 
de desenho. 

Presente uma tarefa construtiva, o objectivo é dinamizar a criação de uma 
forma arquitectónica cujo sentido seja consequente perante os compromissos  
que se instauram, sejam eles históricos, geográficos, económicos, éticos, 
políticos, sociais, etc.

Ao fim de algum tempo, o objecto de projecto toma emprestado, na minha imaginação, 
certas propriedades dos modelos já utilizados. E se se consegue sobrepor e misturar 
com sentido essas características umas com as outras, o objecto ganha riqueza 
significativa e profundidade. (...) não podem separar-se forma e construção, aspecto 
e função; pertencem-se mutuamente e configuram um todo.17

17 Al cabo de algún tiempo, el objeto del proyecto toma prestado, en mi imaginación, ciertas propiedades de los modelos ya 
utilizados. Y si se logra superponer y mezclar con sentido esas características unas con otras, el objeto cobra riqueza significativa 
y profundidad. (…) no pueden separarse forma y construcción, aspecto y función; se pertenecen mutuamente y configuran un todo. 
ZUMTHOR, Peter in Pensar la Arquitectura. GG, 3ª edição ampliada, Barcelona, 2017. p. 26

08. Planta para o projecto da capela de São Bento, Graubünden, Suíça. (1985-1988) Peter Zumthor e Annalisa Zumthor-
Cuorad
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Uma folha, um olho, um peixe, um barco, uma cunha para 
desviar avalanches - agarda-me ouvir estas interpretações da 
forma desta pequena igreja, mas a história real de como ela 
veio a ser é diferente. As especificações do concurso permitiram-
nos conceber a capela como um espaço único. A ideia de que a 
sua forma exterior seria definida por um único espaço interior 
fascinou-me. Esta é a ideia de um simples nave. Eu queria 
encontrar uma forma suave e maternal para a minha nave.
Mesmo quando era jovem tive os meus problemas com a 
igreja autoritária e doutrinária; assim, a preponderante forma 
geométrica como um quadrado, um círculo, ou um rectângulo 
estavam fora de questão para mim. O nosso engenheiro Jürg 
Conzett pegou no meu esboço original e à mão livre e definiu-o 
geometricamente como metade de uma lemniscata.
(...) a região da Surselva de Graubünden, onde se encontra 
a capela, está cheia de capelas barrocas magnificamente 
implantadas na paisagem. (...) São Bento, ao contrário das 
capelas barrocas brancas da região, é feita de madeira. (...)
Talvez a capela seja afinal um pequeno barco de madeira, 
construído para uma viagem incerta pelos habitantes nascidos 
do legado da construção com madeira. 

Peter Zumthor 1985-2013: buildings and projects. 1990-
1997. Verlag Scheidegger & Spiess. Zurich, 2014.  p.63

09. Vista exterior  da capela de São Bento, Graubünden, Suíça.(1985-1988) Peter Zumthor e Annalisa 
Zumthor-Cuorad
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No queda un vacío cuando dejamos las obras. (...) Queda, sólo, todo lo que está ahí, de-
lante de nosotros.

Una obra de arquitectura, cualquiera, no es pasado ni futuro, sólo presente.

Constantemente revive con los usuarios. Es nueva y diferente cada vez que se aprovecha ese 
espacio. Con las impresiones que genera, el uso cotidiano y eficiente, los sonidos rebotando 
en las paredes, los cambios de color con las horas…

La arquitectura es patrimonio colectivo. Es un ejercicio colectivo anónimo.  (...)

SORIANO, Federico. Al acabar in 100 hipermínimos y uno último de Francisco Jarauta: and a final one from 
Francisco Jarauta (Bilingue), Lampreave. Madrid, 2009. p. 72 
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A hipótese arquitectónica é, por isso, antes de tudo hipótese de uma nova fruição 
da essência de arquitectura, mais ampla e racional, mais rica e clara, mais idónea 
e vital; é um modo de comunicar com os outros (mas também com nós próprios) 
certa condição geral do estar do homem na terra, do seu pensamento, desejo de 
determinadas coisas e repúdio de outras, daquele especialíssimo modo de fazer 
circular as ideias utilizando-as.1

Decorrente de uma leitura crítica do território, a obra de arquitectura 
expressa no espaço uma hipótese arquitectónica, uma nova ideia quanto à 
vivência e usufruto do lugar. A obra procura assumir uma presença, a fim de 
ser apreendida e apropriada colectivamente.

A obra de arquitectura possibilita uma experiência de habitar, resultado da 
selecção dos materiais informadores disponíveis à produção de uma nova 
lógica de espaço. O objectivo é manifestar uma alteração que visa uma 
melhoria do ordenamento do território e, consequentemente, e da vivência 
colectiva do mesmo.

A obra arquitetónica é uma lógica de “proposições”, que difere da lógica dos 
“termos” que até hoje tem nos apresentado a cultura idealista. E como tal, 
passível de demonstração. E como tal, mais perto de uma ciência. Uma arquitetura 
pode ser julgada em termos linguísticos, do ponto de vista semântico, sintático e 
pragmático, quer dizer, segundo sua “transmissão informativa”, sua estrutura, sua 
formação histórica e sua eficiência sociológica. Mas todos esses componentes são os 
componentes de uma lógica de proposições. E estas proposições são essencialmente 
de conteúdo.2 

1 La hipótesis arquitectónica es, por esto, ante todo hipótesis de una nueva fruición de la esencia de la arquitectura, más 
amplia y racional, más rica y clara, más idónea y vital; es un modo de comunicar a los otros (pero también a nosotros mismos) 
cierta condición general del ser del hombre en la tierra, de su pensamiento, deseo de determinadas cosas y repudio de otras, de 
aquel especialísimo modo de hacer circular las ideas utilizándolas. GREGOTTI, Vittorio in Teoria de la Proyectación 
Arquitectónica (int.: Giuseppe Samonà). Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1968. p.  226
2 BARDI, Lina Bo in Lina por escrito. Cosac Naify, São Paulo, 2009. p. 127

2.4 Obra como Declaração
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A partir do projecto de arquitectura ambiciona-se reestruturar o lugar que 
se equaciona, prevendo a definição de uma nova lógica de proposições. A 
obra de arquitectura, ao estabelecer um discurso com a sua situação política, 
social e ética, bem como ao derivar de um procedimento singular de pesquisa 
quanto ao conteúdo a implantar no território, assume-se como declaração. 

O procedimento projectual parte da ideia de transformar uma circunstância, 
viabilizada pela reinvenção objectiva do existente. Identificam-se problemas 
e evidenciam-se qualidades na análise do território para a definição do gesto 
transformador que se pretende mobilizar. Desta forma, a materialização de 
uma obra de arquitectura ambiciona:

produzir estados exactos de coisas, pensar os edifícios como um estado de coisas, 
cujas particularidades devem conhecer-se correctamente e levar a uma mútua 
armação objectiva. Uma relação objectiva.3 

O desenho do projecto revela a obra de arquitectura enquanto arrumação 
objectiva dos dados de um problema com o pretexto de colmatar carências 
do lugar. Em causa está a pesquisa e calibragem de uma armação teórica 
enquanto instrumento catalisador do desenvolvimento de uma forma 
arquitectónica. Deste modo, concebe-se uma ideia precisa de alteração do 
território para uma nova apreensão e uso do mesmo. 

O objectivo do procedimento é a caracterização da obra de arquitectura em 
falta para a sua identificação e mobilização até à realidade. Assim, a obra 
representa a evolução da abstracção à forma. 

3 producir estados de cosas exactos, pensar los edificios como un estado de cosas, cuyas particularidades deben conocerse 
correctamente y llevarse a un mutuo entramado objetivo. Una relación objetiva. ZUMTHOR, Peter in Pensar la Arquitectura. 
GG, 3ª edição ampliada, Barcelona, 2017. p. 33
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01. Espaço exterior do restaurante da Casa do Chá da Boa Nova, Leça da Palmeira. (1958-1963) Álvaro Siza
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O sentido surge quando se consegue suscitar no próprio objecto arquitectónico 
significados de determinados materiais constructivos que unicamente são 
perceptíveis neste objecto desta maneira (...) Se trabalhamos com este objectivo, 
devemos perguntar-nos, incessantemente, que poderá significar um determinado 
material num determinado conjunto arquitectónico. (...) Se formos bem-sucedidos, 
os materiais podem adquirir ressonância e brilho na arquitectura.4

Este procedimento está inevitavelmente ligado a uma tarefa construtiva de 
modo a permitir a materialização de uma ideia no espaço. A mencionada 
ressonância e brilho verifica-se na revelação de um sentido singular e distinto 
da conjugação dos materiais construtivos. Nesta acção está subentendida 
uma ininterrupta problematização da qualidade e valor desses materias, 
nomeadamente na sua versatilidade em assumir significados além dos 
expectáveis.  

(...) é a realidade da tarefa constructiva concreta, cuja finalidade é esse habitar para 
o qual quero dirigir a minha fantasia. É a realidade dos materiais de construção 
– pedra, pano, aço, couro, etc. – e a realidade das formas constructivas que utilizo 
para levantar o edifício, cujas propriedades tento penetrar com a minha imaginação, 
preocupado com o seu sentido e a sua sensualidade, a fim de que assim se possa 
acender, quiçá essa faísca do edifício alcançado capaz de alojar o ser humano. 
A realidade da arquitectura é o concreto, o convertido em forma e massa e espaço, o 
seu corpo. Não existe nenhuma ideia fora das coisas.5

4 El sentido surge cuando se logra suscitar en el proprio objeto arquitectónico significados de determinados materiales constructivos 
que únicamente son perceptibles en este objeto de esta manera.(...) Si trabajamos con este objetivo, debemos preguntarnos, 
incesantemente, qué puede significar un determinado material en un determinado conjunto arquitectónico. (…) Si lo logramos, 
los materiales pueden adquirir resonancia y brillo en la arquitectura. ZUMTHOR, Peter in Pensar la Arquitectura. GG, 
3ª edição ampliada, Barcelona, 2017. p. 10
5 (...) es la realidad de la tarea constructiva concreta, cuya finalidad es ese habitar hacia la que quiero dirigir mi fantasía. Es la 
realidad de los materiales de construcción – piedra, paño, acero, cuero, ect. – y la realidad de las formas constructivas que utilizo 
para levantar el edificio, en cuyas propiedades intento penetrar con mi imaginación, preocupado por su sentido y su sensualidad, 
a fin de que asi se puede encender, quizás esa chispa del edificio logrado capaz de alojar al ser humano.  
La realidad de la arquitectura es lo concreto, lo convertido en forma y masa y espacio, su cuerpo. No hay ninguna idea fuera de 
las cosas. ZUMTHOR, Peter in Pensar la Arquitectura. GG, 3ª edição ampliada, Barcelona, 2017. p. 37
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A obra de arquitectura ambiciona compor uma espera, uma existência 
suspensa até à participação e apreensão do habitante, configurando uma 
predisposição ao seu habitar. Assim o projecto de arquitectura visa a 
construção de uma arquitectura propícia à sua situação geográfica, seja na 
sua dimensão social, política, ética ou territorial. A intenção da obra de 
arquitectura é a de dar abrigo, contribuindo para novas possibilidades de 
habitar o território.  

A obra de arquitectura é resultante da delapidação do desenho de uma 
forma arquitectónica. O seu processo criativo procura a maturação de uma 
estratégia formal capaz de conferir autonomia à obra, a fim da mesma se 
tornar independente de quem a dinamiza.  

Assim, o projecto de arquitectura problematiza e estrutura uma hipotética 
lógica de futuro no lugar que pretende transformar. A proposta resultante 
parte da derivação e alteração de uma pré-existência. Através do seu 
redesenho desencadeia-se no espaço um compromisso com novos vínculos e 
novas ordens, desbloqueando uma nova carga simbólica no lugar. 

(...) trazer, a um lugar culturalmente determinado, imagens não pré-determinadas 
por esse mesmo meio, é uma das maiores dificuldades. (...) são promessas de lugares, 
vínculos novos, são atributos que pareciam impossíveis e são desordens da ordem 
em que confiaram.6

6 traer, a un lugar culturalmente determinado, imágenes no predeterminadas por ese mismo medio, es una de las mayores 
dificultades. (…) son promesas de lugares, vínculos nuevos, son atributos que parecían imposibles y son desordenes del orden en 
el que confiaron. SANTA-MARIA, Luis Martínez in Intersecciones. Rueda. Madrid, 2004. p. 21

Adoro jardins vedados, jardins murados, pátios interiores, pátios 
de jardim. Adoro a sua intimidade, a sensação de protecção e de 
santuário dentro de um todo maior.
Criar um novo jardim temporário, a hortus conclusus, no Hyde 
Park de Londres (...)  
A nossa ideia era reunir os visitantes debaixo de um telhado 
suspenso que corria à volta de um jardim de flores que se 
transformaria desde o início do Verão até ao Outono: as flores 
a desabrochar e a murchar,  as pessoas a virem e permanecerem 
junto das plantas, a conversar, a beber chá, a ler um livro, a 
caminhar, a olhar para o que está a crescer agora. O ambiente 
é tranquilo. 
Construímos o pavilhão e as pessoas gostaram de o  frequentar. 
(...)
Piet Oudolf  criou o jardim. Nós demos-lhe a moldura, ele deu-
lhe o seu coração. 

Peter Zumthor 1985-2013: buildings and projects. 1990-
1997. Verlag Scheidegger & Spiess. Zurich, 2014.  p.131

02. Jardim interior do Pavilhão da Serpentine Gallery, Londres. (2011) Peter Zumthor   
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A claridade e a utilidade da Arquitectura dependem do comprometimento na 
complexidade das transformações que cruzam o espaço; comprometimento que no 
entanto só transforma a Arquitectura quando, pelo desenho, atinge a estabilidade e 
uma espécie de silêncio, o território intemporal e universal da ordem.7 

O procedimento projectual ambiciona transformar a ordem existente 
no território. Presente o desejo de se clarificar a utilidade de uma nova 
condição e ordem, a intenção do desenho é a de clarificar a complexidade 
de transformar o espaço para corresponder a um problema-projecto. 

Sobre a circunstância projectual define-se uma geometria e materialidade 
singular. A obra de arquitectura estabelece assim compromissos, colocando 
em evidência uma nova ordem de uso do território. Fixa-se uma promessa de 
lugar susceptível de ser ocupada e alterada por via da sua utilização. 

Para mim, nos edifícios há um estar calado que é lindo, e que associo a conceitos 
como serenidade, evidência, duração, presença e integridade, mas também com 
calidez e sensualidade; ser ele mesmo, um edifício; não expor nada mas ser algo.8 

O projecto de arquitectura não se limita a regular uma relação entre partes, 
antes estabelece uma nova estratégia formal sensível ao contexto que integra 
e ajuda a edificar. O desenho propõe evidenciar a construção de uma presença, 
não enquanto exposição de algo, mas como estabilização de uma ordem que 
altera o significado de uso do espaço. Não se trata de limitar uma experiência 
do espaço, mas de servir e potenciar um ilimitado conjunto de experiências.

7 SIZA, Álvaro in 01 Textos. Parceria A. M. Pereira. Lisboa, 2019. p. 45
8 Para mí, en los edificios hay un estar callado que es hermoso, y que asocio con conceptos como serenidad, evidencia, duración, 
presencia e integridad, pero también con calidez y sensualidad; ser él mismo, un edificio; no exponer nada sino ser algo. 
ZUMTHOR, Peter in Pensar la Arquitectura. GG, 3ª edição ampliada, Barcelona, 2017, p. 34
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O projecto visa revelar uma presença autónoma que confira à obra de 
arquitectura a possibilidade de estar ao serviço do usufruto do habitante. 
Ainda que o processo de projecto resulte da interpretação da circunstância 
por parte do projectista, aquele permite a reprodução de uma condição de 
espera na obra, subsistindo nela uma predisposição para ser habitada.

Este processo inicia-se com o pressuposto de vir a construir uma hipótese de 
síntese decorrente de um problema-projecto. Sobre a mesa está a possibilidade 
de vir a materializar uma obra de arquitectura capaz de corresponder a uma 
necessidade do território. A tarefa do arquitecto procura ir além do pretexto 
inicial da acção. Trata-se de dinamizar uma (re)ordenação do território, 
mais do que formular uma resposta directa à necessidade da circunstância. 

Assim, o projecto configura uma oportunidade de movimentar o praticável 
de arquitectura no ensaio de um entendimento da circunstância geográfica e 
do problema em questão. O fim é o de tornar essa mesma obra independente 
do autor e da sua visão, evoluindo para uma autonomia:

(...) a obra responde por si própria, e a visão do autor fica lá, independente, 
separada dela. (...) A obra é independente de quem a fez e de quem a vê, embora 
esteja à espera de quem a vê, embora procure aquele que a pode ver9. 

A obra resultante manifesta uma convicção quanto à transformação do 
território, sendo que o seu processo se organiza de modo a que aquela seja 
capaz de instaurar um cenário para o habitar. 

9 MOLDER, Maria Filomena in Rebuçados Venezianos. Relógio D’Água. Lisboa, 2016. p. 243

O espéctaculo acaba. Toda a gente 
parte. O edifício fica só, prepara-se 
para receber outra gente ou a mesma: 
repousa. As luzes apagam-se. Não 
é cinzento, é negro. Não é triste, 
repousa. Os edifícios e os objectos e os 
espaços, não são tristes nem alegres. 
Existem quando recebem gente e 
existem por isso e para isso.1

1 SIZA, Álvaro in 01 Textos. Parceria A. M. Pereira. 
Lisboa, 2019. p. 373

03. Renovação do Teatro Oficina, São Paulo. (1984) Lina Bo Bardi 04. Peça de teatro a ser representada no Teatro Oficina, São Paulo. 
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A obra de arquitectura traduz uma declaração10, na expectativa de servir 
uma dimensão colectiva de uso do espaço. A obra emancipa-se enquanto 
estratégia formal dotada de um propósito e significado próprio no contexto 
em que se inscreve. 

O gesto que naquela se materializa procura a tangência de um anonimato, 
dissociando-se de uma ideia de legado do arquitecto. O valor da obra é 
dependente da sua apropriação e ocupação quotidiana, independentemente 
da correspondência ao usos pré-idealizados. 

A obra é: um ser que está encerrado em si próprio, que guarda na sua visibilidade um 
mistério, um ser enigmático que não faz perguntas e que não responde a nenhuma pergunta, 
a única mudez fértil por nós conhecida.11 

No fundo, o projecto de arquitectura procura impulsionar a definição de 
uma obra enquanto existência muda. Ainda que a sua materialização decorra 
da convicção do autor e da formulação de uma lógica de proposições quanto 
à alteração do território, a composição da obra visa alojar uma condição 
permeável ao contexto e usos que integra e transforma. 

Sabe quem me fez o maior elogio? Uma senhora que conheci por acaso no Museu 
de Kolumba em Colónia. Ela disse-me que vinha ao museu quando se sentia um 
pouco em baixo porque isso a fazia sentir-se bem, em paz com ela própria e com o 
mundo. É maravilhoso se uma arquitectura deixa as pessoas livres para estarem. 
Dar emoções não significa ser imponente.12

10 (...) também a obra de arte só pode ser feita sob a condição de o artista ter experimentado, ter visto, é por isso que a pintura 
de Picasso não é teatral, não é uma investigação, é sempre um encontro, uma declaração. MOLDER, Maria Filomena in 
Rebuçados Venezianos. Relógio D’Água. Lisboa, 2016. p. 229
11 MOLDER, Maria Filomena in Rebuçados Venezianos. Relógio D’Água. Lisboa, 2016. p. 226
12 You know who made me the greatest compliment? A lady I met by chance at the Kolumba Museum in Cologne. She told me 
that she comes to the museum when she feels a bit down because it makes her feel good, in peace with herself  and with the world. 
It’s wonderful if  an architecture leaves people free to be. Giving emotions does not mean to be imposing. ZUMTHOR, Peter 
in Peter Zumthor: on architecture, time and nature. Entrevista concedida a Laura Traldi, 2017. In http://www.
designatlarge.it/peter-zumthor-architecture/?lang=en
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05. Uma das salas do Museu Kolumba, Colónia. (1997-2007) Peter Zumthor
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A encomenda e a circunstância do projecto são pretexto de ensaio do 

praticável de arquitectura que o arquitecto mobiliza. Este é motor de 

um procedimento de contínua instrução, construção e experimentação 

quanto aos intrumentos disponíveis para a aproximação ao projecto-

problema transversal a todas as obras. 

No possível confronto entre o projecto da Casa do Chá e da Piscina das 

Marés, torna-se visível uma reflexão autocrítica de Álvaro Siza entre 

projectos, negando a estabilização de um único método científico de 

resolução do projecto. 

Em causa está uma tomada de consciência sobre uma armação teórica, 

útil ao escrutínio e definição de um projecto-de-arquitectura que 

se transfigura e regenera a toda a circunstância projectual. Aquela 

armação não se determina como resposta e/ou método científico, mas 

possibilita a dinamização do desenho do projecto e sua derivação dos 

condicionamentos e premissas iniciais. 

É este entendimento sobre os materiais informadores da acção de 

projectação que possibilita ao arquitecto confrontar recorrentemente 

a elaboração do projecto de arquitectura e indeterminação da qual 

parte.

O projecto de arquitectura da Piscina das Marés de Leça é movimentado 

a partir de uma circunstância não somente territorial. O seu desenho 

surge pelo olhar de Siza Vieira, pelo seu entendimento da paisagem 

e encomenda, sendo essa interpretação ponto de partida para a sua 

projectação. O projecto é assim permeável às idiossincrasias da 

circunstância pessoal do arquitecto e da operatividade do seu praticável 

de arquitectura. onde os modelos despertadores da projectação decorrem 

do seu entendimento de toda a experiência e conhecimento enquanto 

matéria de arquitectura. Em causa está a reflexão e esclarecimento da 

intenção do desenho do projecto através da transposição e tratamento 

de informação de natureza e origem díspar. A questão prende-se com 

a apropriação desta informação enquanto utensílio de desenho de uma 

arquitectura, como catalisador de uma forma com um propósito de uso. 

. Interlúdio III

“Esse é o caminho do projecto. 

O caminho de toda esta gama de 

possibilidades, implica, quanto 

a mim, um avanço para uma teoria 

que inclui tudo, a técnica, 

a sensibilidade à paisagem, 

o conforto, etc. Tudo o que 

pudermos imaginar.”1

1 SIZA, Álvaro in Álvaro Siza : obras 
e projectos. C.G.A.C., Madrid, 1995. 
Catálogo da exposição “Álvaro Siza 
- Obras e Projectos”. Matosinhos, 
Maio-Junho de 1996, p. 40
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“Recordo que, quando começava o projecto, comprei uma publicação 

sobre a obra de Frank Lloyd Wright, e certos aspectos, certas 

partes da sua obra, como a Casa do Deserto, exerceram uma positiva 

influência sobre o meu trabalho. Na piscina está presente o poder 

da sua essencialidade geométrica concretizando-se, mesmo, a sua 

presença nos 45 graus de implantação utilizados por Wright no 

seu projecto. Lembro-me que, então, Wright foi para mim como uma 

via de libertação.”1

No caso da Piscina de Leça, o arquitecto Siza Vieira toma em seu 

proveito a obra de Frank Lloyd Wright como modelo despertador da sua 

projectação, permitindo revelar o sentido de procura de uma estratégia 

formal. Assim, a obra de Taliesin West de Wright2 estabelece como ponto 

de partida do projecto da Piscina: a pesquisa de uma “essencialidade 

geométrica”. 

Aquela é meio de superar a dificuldade e necessidade de se desenhar 

uma nova arquitectura ciente dos requisitos e condicionamentos da 

encomenda e geografia que se visa transformar. Contudo, a presença dos 

45 graus da obra de Wright, por exemplo, aparte de servir a definição 

de uma estratégia formal do projecto, é meio de responder aos fortes 

ventos marítimos que se fazem sentir naquele sítio (“nortada”). Assim, 

não só o modelo é razão para despertar e fixar uma nova arquitectura, 

como igualmente é pretexto de, correspondendo à natureza do local e 

intenção do arquitecto, reinventar a sua razão prática. 

1 SIZA, Álvaro in Álvaro Siza : obras e projectos. C.G.A.C., Madrid, 1995. Catálogo da 
exposição “Álvaro Siza - Obras e Projectos”. Matosinhos, Maio-Junho de 1996. p. 32
2 Na obra Piscina das Marés existe uma clara alusão à obra Taliesin West de Frank Lloyd Wright 
(1937), onde se circunscrevia uma casa e escola do arquitecto. Siza chega a referir:“I do remember 
that while projecting the Leça swimming pools, I saw Wright’s project for Taliesin. In Taliesin 
there is an area that looks exactly the same as the one in Leça, which corresponded quite well with 
the arrangement of the rocks and the curve of the beach, and fit perfectly with the topography of the 
place.” SIZA, Álvaro in RODRÍGUEZ, Juan; SEONE, Carlos. Siza by Siza. AMAG editorial, 2015. p. 143

01. Planta com indicação da 
zona de calçados (1967) - ainda 
com a previsão da construção 
do restaturante.  

02. Muro de protecção da esplanada 
da cafetaria.
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A aparente “ausência” de decisões na projectação da obra da Piscina 

das Marés decorre da inteligente percepção de todo os condicionamentos 

como desafios e hipóteses de desenho; como materiais da projectação 

capazes de sincronizar a revelação de uma ideia de projecto. As 

limitações são assim dinamizadoras do desenho de projecto, dotando-o 

de sentido: 

“é na limitação onde a liberdade se multiplica porque, ao reduzir 

as possibilidades, não apenas nos vemos obrigados a exprimir o 

pouco que temos, senão que inesperadamente se nos abrem outros 

caminhos que não teríamos sequer imaginado”.3

A racionalização dos condicionamentos permite introduzir na projectação 

uma orientação da pesquisa. Não sendo motivo de autodeterminação do 

desenho, a intenção passa pela sua apropriação enquanto despertadores 

do procedimento que se leva a cabo. O muro limite entre a avenida 

maginal e a praia é um desses casos. Como condicionamento, transforma-

se na própria identidade da síntese que o arquitecto equaciona, 

enunciando-se enquanto oportunidade de desenvolvimento do desenho. 

No projecto para a Piscina das Marés, o que Álvaro Siza procura é 

“uma espécie de independência dos diferentes condicionamentos até 

encontrar um campo de liberdade que inclua as respostas a todos esses 

condicionamentos.”4 

3 ‘A partir de ese momento no todo puede ser hecho, pero lo que puede hacerse es infinito, y solo 
encontraremos su forma en el roce con la realidad (paradójicamente, es en la limitación donde 
la libertad se multiplica porque, al reducir las posibilidades, no solo nos vemos obligados 
a exprimir lo poco que tenemos, sino que insospechadamente se nos abren otros caminos que no 
hubiéramos ni siquiera imaginado).’ TUÑON, Emilio in Textos críticos. Ediciones Asimétricas. 
Espanha, 2019. p. 84
4 SIZA, Álvaro in Álvaro Siza : obras e projectos. C.G.A.C., Madrid, 1995. Catálogo da 
exposição “Álvaro Siza - Obras e Projectos”. Matosinhos, Maio-Junho de 1996, p. 40

03. Esquiço de trabalho sobre 
a organização dos diversos 
espaços constituintes do 
projecto da Piscina das Marés
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Como hipótese, o projecto das Marés de Álvaro Siza constitui uma 

possibilidade de reflexão e alteração do e com o território, mediante 

o desejo de criar um novo sentido de uso e aproveitamento do espaço.

O domínio e controlo quer da circunstância em que se inscreve o 

projecto como da encomenda a que corresponde, estabelece no território 

a possibilidade de reflectir e construir uma realidade para lá da 

existente. Este ensaio do projecto (re)constrói, com e no lugar, 

a inserção de uma nova arquitectura por meio da geometriazação e 

materialização de uma ideia sobre o problema-projecto apresentado. 

A construção dessa nova arquitectura motiva a introdução de novos 

vínculos e relações espaciais no território.

A consciência da informação disponível para a projectação determina 

a racionalidade e pragmatismo da operação. Estes são factores 

germinadores de uma ordem capaz de fixar e revelar um projecto de 

arquitectura. 

Numa primeira fase o processo de projecto parte de uma análise pragmática 

da encomenda em discussão, pesando todas as restrições associadas 

ao problema e sítio. Numa segunda fase, a tomada de consciência do 

problema e dos instrumentos disponíveis para a sua problematização, 

permite dominá-lo. Num movimento pouco linear, de avanços e recuos, 

esclarecem-se possíveis hipóteses de desenvolvimento do projecto 

tendo em vista a clarificação e optimização da ideia a fixar na obra. 

04. Integração do projecto 
da Piscina das Marés no 
território
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O processo de construção da obra é também ele espaço de projectação. 

Sobretudo num projecto que gradualmente se foi complexificando, é 

fundamental o prolongamento do desenho até ao último instante da 

construção, ou seja, até à libertação da obra no espaço. Para Álvaro 

Siza, esta possibilidade de corrigir e acertar o projecto ao longo de 

todo o seu processo de formalização é preceito irrevogável quanto à 

necessária assertividade da intervenção que “de nenhuma forma termina 

com os desenhos.”5  Em causa está garantir uma maior previsibilidade 

e fiabilidade quanto às repercussões da acção transformadora que se 

desencadeia no espaço.

O desenho de Siza serve-se, assim, de todos os momentos/fases de 

projectação – leitura do território, primeiro esquiço, construção, 

discussão em obra, etc. – para a descoberta de uma da estratégia 

formal que configure em si uma espera, uma predisposição quanto ao seu 

futuro habitante. 

A obra da Piscina das Marés de Álvaro Siza resulta de um:

“Sistema onde o reconhecimento do belo surge não pela imposição 

de um sistema abstrato de uma racionalidade universal, mas 

antes pela compreensão da possibilidade de transformação de uma 

natureza determinada e irredutível.”6 

5 SIZA, Álvaro in Álvaro Siza : obras e projectos. C.G.A.C., Madrid, 1995. Catálogo da 
exposição “Álvaro Siza - Obras e Projectos”. Matosinhos, Maio-Junho de 1996, p. 36
6 LOPES, Diogo Seixas e MATEUS, Manuel Aires in Piscina na praia de Leça : a pool on the beach 
(Bilingue). A+A books. Lisboa, 2016. p. 80

05. Construção da Piscina 
das Marés e consequentes 
alterações do território

“Primeiro reavaliámos com 
estacas todas as possibilidades 
de geometria do proejcto em 
termos de alturas. Quando 
havia algo de que eu não 
estava convencido, mudaríamos 
as estacas e redesenharíamos 
todas as geometrias do sítio. 
Depois, faríamos uma nova 
avaliação topográfica e um 
novo plano até chegarmos a uma 

versão final de construção.”2

2 “We first reassessed with stakes all 
the possibilities of geometry of the 
project in terms of heights. Whenever 
there was something that I was not 
convince of, we would change the 
stakes and redesign all the geometries 
in the site. Then, we would do a new 
topographic assessment and a new plan 
until we got to a final construction 
version. It was a work of bringing 
things together.” SIZA, Álvaro in 
RODRÍGUEZ, Juan; SEONE, Carlos. Siza 
by Siza. AMAG editorial, 2015. p. 141
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No projecto para a Piscina de Leça, Álvaro Siza predispõe-se a 

investigar e determinar uma estratégia irrepetível que possa consolidar 

no território novos vínculos que, com e na paisagem, construam 

promessas de lugar susceptíveis de vir a ser habitados. O seu projecto 

está ao serviço dessa transformação, ciente quer da necessidade de 

compreender e corresponder às exigências de uma encomenda, bem como 

da possibilidade de recompor uma paisagem tão delicada. 

A obra de arquitectura resulta da suspensão de uma intenção no espaço, 

materializando o entendimento do arquitecto sobre um problema, A 

própria obra torna-se autónoma de quem a mobiliza, na esperança de 

configurar uma atmosfera sensível à apropriação do habitante.

O que o arquitecto ali propõe é a possibilidade de cirurgicamente se 

vincular uma obra de arquitectura com a geografia em que se insere, 

procurando calibrar o desenho de uma nova condição de usufruto do 

espaço, através da sua eficaz e atenta alteração. 

“No fim, ficam muros, paredes...” 7

7 SIZA, Álvaro in Álvaro Siza : obras e projectos. C.G.A.C., Madrid, 1995. Catálogo da exposição 
“Álvaro Siza - Obras e Projectos”. Matosinhos, Maio-Junho de 1996, p. 41

06. Uso da Piscina das Marés

“O seu autor, longe de 

distinguir-se como seu dono 

deve reconhecer ter-lhe sido 

em todo o momento seu servo.”3

3 “Su autor, lejos de distinguirse como 
su dueño debe reconocer haberle sido en 
todo momento su siervo” SANTA-MARIA, 
Luis Martínez in Intersecciones. 
Rueda, Madrid, 2004. p. 36
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3. Lições/Provocações

3.1 Projecto como circunstância projectual, Álvaro Siza

3.2 Presente-histórico como matéria operativa de projecto, Lina Bo Bardi

3.3 Projecto como procura de uma poética do habitar, Peter Zumthor
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Neste terceiro momento enunciam-se três projectos de arquitectura 
fundamentais para o meu entendimento do potencial e propósito do projecto 
de arquitectura: Piscina das Marés de Álvaro Siza Vieira, SESC Pompeia de 
Lina Bo Bardi e Termas de Vals de Peter Zumthor. 

Enquanto projectos decisivos para a minha aprendizagem e ordenação de 
um projecto-de-arquitectura, a sua análise permite problematizar e auferir 
um esclarecimento pessoal quanto à dimensão ontológica de cada projecto. 
Assim, ciente das circunstâncias díspares de cada projecto, e revelando 
indícios de uma ideia de um projecto-de-arquitectura próprio, formulam-
se três lições/provocações: Projecto como circunstância projectual, Presente-histórico 
como matéria operativa de projecto e Projecto como procura de uma poética do habitar. 
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Dizem-me (alguns amigos) que não tenho teoria de suporte nem método. Que 
nada do que faço aponta caminhos. Que não é pedagógico. Uma espécie de barco 
ao sabor das ondas que inexplicavelmente nem sempre naufraga (ao que me dizem 
também). 
Não exponho excessivamente as tábuas dos nossos barcos, pelo menos em mar 
alto. Por demais têm sido partidas.
Estudo correntes, redemoinhos, procuro enseadas antes de (ar)riscar. Posso ser 
visto só, passeando no convés. Mas toda a tripulação e todos os aparelhos estão 
lá, o capitão é um fantasma.
Não me atrevo a pôr a mão no leme, olhando apenas a estrela polar. 
E não aponto um caminho claro. Os caminhos não são claros.1

A elaboração do projecto de Siza poderá não partir de um método científico 
repetível nas inúmeras aproximações às inúmeras circunstâncias. Contudo, 
a inexistência deste não significa a ausência de uma teoria de suporte de todo o 
projecto de arquitectura que leve a cabo. O que sucede é uma sucessiva (re)
descoberta de uma ordem para as circunstâncias invariavelmente distintas. 
Neste sentido, a mobilização de um praticável de projecto de arquitectura 
decorre de uma consciência da acção que se empreende, nomeadamente de 
todos materiais confluentes na projectação de uma forma. A apropriação 
destes enquanto instrumentos para o operar do projecto de arquitectura 
obriga não somente o arquitecto a conhecer e reconhecer como igualmente a 
investigar e estudar. O (ar)riscar de Siza constitui assim um acto premeditado 
que não decorre do acaso e/ou surge de uma vontade ou desejo gratuito. 

Em questão está uma pesquisa pela determinação de uma forma capaz de 
albergar em si uma figura dotada de um sentido útil face à circunstância. 
Ainda que Siza se possa ver só, o seu operar do projecto acontece por via de 
uma tripulação e aparelhos que o acompanham e nutrem de significado todo 
e qualquer risco. Aliás, é por via destes elementos que o procedimento é 
libertado para o encontro de um ponto estável do qual se possa estabelecer 
uma geometria e matéria precisas. 

Apesar de aparentemente invisíveis, o seu projecto é despoletado por um 
conjunto de despertadores da projectação que dão azo à transformação do 
seu sentido originário até a um outro inicialmente desconhecido.

(...) aquisição ou assimilação de instrumentos, dos instrumentos necessários, 
preciosa para o nosso trabalho, não vem nunca por equilíbrio, vem por desvios, 
saltos... e em determinado momento há uma espécie de ânsia por certas pesquisas ou 

1 SIZA VIEIRA, Álvaro. Oito Pontos in 01 Textos. Parceria A. M. Pereira, Lisboa, 2019. p. 28

3.1 Projecto como circunstância projectual
Álvaro Siza
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descobrimentos, por certos encontros ou reencontros que provocam outro desequilíbrio 
e depois outra reacção... E assim, pelo menos, as coisas vão-se completando mas 
o processo de projectar e a sua teorização sempre está à beira do desequilíbrio e 
isto creio que é o normal, porque o nosso trabalho poderia ser considerado como 
um balancé, uma interacção entre muitos aspectos sempre à beira do desequilíbrio. 
A efectividade arquitectónica fundamental está nessa permanente atenção e nesse 
permanente reequilíbrio, em retomar o sentido das proporções em todos os sentidos, 
da medida e da proporção.2

2 SIZA, Álvaro in Álvaro Siza : obras e projectos. C.G.A.C., Madrid, 1995. Catálogo da exposição “Álvaro Siza 
- Obras e Projectos”. Matosinhos, Maio-Junho de 1996. p. 46

01. Conjunto de esquiços de trabalho sobre a 
construção da estrutura em madeira das coberturas 
da Piscina das Marés. É notória a atenção dada à 
resolução do problema construtivo e sua repercussão 
na composição do espaço.
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Certo é que o desenho de Siza não decorre de uma falta de teoria ou método de 
suporte. Na elaboração do projecto o que acontece é uma instrumentalização 
tal da informação disponível, que a mesma se torna matéria nova para a 
arquitectura. Sendo que caminha para o escrutínio do desconhecido, a sua 
operação não é científica, mesmo que decorra de um tratamento científico 
da informação que nela existe. Nesta acção o que acontece é uma convulsão 
de desejos e intenções, mutáveis e instáveis, quanto ao espaço visado. Não 
procede, nem pode proceder, de um caminho claro e linear: 

Uma proposta arquitectónica que tenha como objectivo aprofundar os conflitos e as 
tensões que configuram a realidade, as tendências de transformação latentes; uma 
proposta que pretende representar algo mais do que uma materialização passiva, 
rejeitando a simplificação dessa realidade, analisando todos os seus aspectos, um a 
um – uma proposta desse tipo não pode encontrar apoio numa imagem fixa, nem 
seguir uma evolução linear.3

Em arquitectura os caminhos não são claros, não o podem ser, da mesma forma 
que nenhum projecto pode, ou deverá procurar, ser pedagógico. 

Projectar é captar, num momento exacto, uma ideia perturbadora e errante – repor 
a serenidade.4 

É a perturbação de uma ideia abstracta que procura instruir-se de medida 
e proporção exacta. O desequilíbrio e o desvio são assim obrigatoriedades 
de um prodecimento instável e tumultuoso onde se atenta capturar a 
materialização de uma intenção através de uma geometria concreta. Tendo 

3 SIZA VIEIRA, Álvaro. A maior parte dos meus projectos in 01 Textos. Parceria A. M. Pereira, Lisboa, 2019. p. 299
4 SIZA VIEIRA, Álvaro. A propósito da arquitectura de Fernando Távora in 01 Textos. Parceria A. M. Pereira, 
Lisboa, 2019. p. 112

02|03. Conjunto de esquiços de trabalho sobre a 
composição da volumetria da Pisicna das Marés, 
sendo evidente a relação das volumetrias com a 
avenida adjacente a uma cota superior.
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como ponto de partida a indefinição daquilo que poderá ser o seu resultado, 
a projectação é elaborada por via da mobilização de um praticável no 
confronto com a circunstância. O projectar é reacção a um conjunto de 
complexidades e dados da circunstância; é resultado da interacção de uma 
condição existente com a situação que se apresenta, na qual se investiga a 
reposição de um estado sereno das coisas. 

Ainda que, a arquitectura seja: 

um conjunto de ideias nebulosas, anteriores à própria presença das necessidades ou 
do lugar, que tomam forma, isso sim, reagindo ao irromper contra os contornos da 
vida, contra as rugosidades do lugar e as obsessões dos clientes. Esse é o momento 
definitivo, tanto da crítica como da arquitectura: o momento em que as coisas tomam 
uma forma. Portanto, o nó central do arquitectónico é algo que sobrevoa o concreto 
e pertence, necessariamente, ao domínio do abstracto5; sombra das paixões, uma 
sombra que envolve aquilo que, sentido como o mais próprio, é ao mesmo tempo o 
mais alheio, pois desconhecemos a sua origem. Aqui está o seu mistério.6 

O que acontece no projecto é a mobilização de um praticável de arquitectura 
originariamente independente do lugar. Este configura uma paisagem 
de materiais para a projectação que, no encontro da situação concreta, 
permite dar forma a uma hipótese. Enquanto problema-solução, a obra é 
resultado do despertar de um compêndio de conhecimentos, conscientes e/
ou subconscientes, fruto de estudos e/ou paixões, na presença de um lugar 
concreto. A ideia não será a de verificar, mas de rectificar a abstracção da 
arquitectura no confronto com a indeterminação de uma resposta acertada 
e/ou segura. No projecto de arquitectura existe uma sombra que acompanha 
todo e qualquer traço que tente explicitar uma forma, seja decorrente de um 
sentido mais próximo e/ou distante da disciplina. 

Assim, o projectar de Álvaro Siza compactua com uma confluência de 
conhecimentos e/ou saberes, por vezes subconscientes, na medida de 
possibilitar a revelação da forma exacta a depositar no espaço. Este seu 
despertar da projectação socorre-se de tudo o que estiver ao seu alcance 
passível de ser transformado em material de projectação. Em causa está a 
dissuasão da inicial indeterminação da figura a implantar no território. 

Num processo instável, de inevitáveis avanços e recuos, a projectação é 
instigada pelo desenho de um conjunto de teias múltiplas de pesquisa que 
possibilitem a determinação de um sentido próprio e útil. O projecto: 

5 (...) un conjunto de ideas nebulosas, anteriores a la propia presencia de las necesidades o el lugar, que toman forma, eso sí, 
reaccionando al irrumpir contra los contornos de la vida, contra las asperezas del lugar y las obsesiones de los clientes. Ese es 
el momento definitivo, tanto de la crítica como de la arquitectura: el momento en que las cosas toman una forma. Por lo tanto, 
el nudo central de lo arquitectónico es algo que sobrevuela lo concreto y pertenece, necesariamente, al dominio de lo abstracto 
TUÑON, Emilio in Textos críticos. Ediciones Asimétricas. Espanha, 2019. p. 69
6 sombra de las pasiones, una sombra que envuelve aquello que, sentido como lo más proprio, es al tiempo lo más ajeno, pues 
desconocemos su origen. He aquí su misterio. MANSILLA, Luis Moreno in Sobre la confianza en la materia. in Circo 
(n. 52). Madrid, 1998.
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Transforma-se então num animal volúvel, de patas inquietas e de olhos inseguros.
Se as suas transfigurações não são compreendidas, ou dos seus desejos é satisfeito 
mais do que o essencial, torna-se um monstro. Se tudo quanto nele parece evidente 
e belo se fixa, torna-se ridículo. Se é demasiadamente contido deixa de respirar e 
morre. 
O projecto está para o arquitecto como o personagem de um romance está para o 
autor: ultrapassa-o constantemente. É preciso não o perder.7

A certo momento o projecto ganha vida própria. O seu domínio está 
intrinsecamente dependente de uma racionalização do processo. Esta, 
não limitando o seu normal desenrolar, possibilita o encontro das infinitas 
possibilidades contidas em si. O que se pretende é um tactear do desconhecido, 
sem, contudo, dotar a acção de uma contenção exorbitante que a condene ao 
fracasso, tal como se renuncia à sua total libertação, pecando pelo exagero 
e descontrolo. Ainda que movediça, a perseguição que se procede no acto 
de projectar compactua com um procedimento mutável onde o objectivo é 
o de lhe confiar uma pertinência. Inquieto e nem sempre seguro, o desenho 
obsessivo de Siza é instrumento não somente de representação como de 
domínio da nebulosa abstracta da qual se parte à descoberta da (in)definição 
da figura. Sem o matar, o desenho é conciliador da fixação do animal volúvel 
com o seu simultâneo metamorfosear ao longo da projectação. A partir: 

(...) de patas inquietas e de olhos inseguros: O desenho persegue-o. 
Mas o projecto é um personagem com muitos autores, e faz-se inteligente apenas 
quando assim é assumido, é obsessivo e impertinente em caso contrário. 
O desenho é o desejo de inteligência.8

7 SIZA VIEIRA, Álvaro. Construir in 01 Textos. Parceria A. M. Pereira, Lisboa, 2019. p. 25/26
8 SIZA VIEIRA, Álvaro. Construir  in 01 Textos. Parceria A. M. Pereira, Lisboa, 2019. p. 25/26

04. Desenho elucidativo da integração da Piscina das 
Marés quer em relação à topografia rochosa como 
com a avenida que se desenrola a uma cota superior.

05. Planta rigorosa do Ante-Projecto com 
sobreposição de alterações. Problematização 
do tratamento e desenho: do acesso à Piscina, 
composição do bar e plataforma subjacente e dos 
diversos elementos articuladores da paisagem.
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Em Siza, o projecto é a ambição de conseguir fixar esta personagem em 
constante comoção e transformação. Inicialmente numa agitação incómoda, 
é conduzida até ao encontro de uma condição sossegada e em espera do 
outro, seu habitante. Aqui, o seu desenho, influenciado por tantas outras 
personagens, reconhecíveis e/ou irreconhecíveis, representa não somente 
um papel de instrumento de comunicação como de percepção interna 
do procedimento que se leva a cabo. Redescobrem-se vontades, desejos e 
intenções; transformam-se: 

O desenho é uma forma de comunicação, com o eu e com os outros. Para o arquitecto, 
é também, entre muitos, um instrumento de trabalho; uma forma de aprender, 
compreender, comunicar, transformar: de projecto.9 

Como ferramenta para a compreensão do problema que se equaciona, o 
desenho ambiciona a descoberta de uma ordem momentânea que permita 
o alcance de uma inteligência quanto ao que procura enunciar. Enquanto 
instrumento de reflexão fixa provisoriamente uma imagem fugaz, onde: 

Cada desenho está obrigado a captar, com o máximo rigor e em todos os matizes, um 
momento concreto de uma imagem fugidia. E quanto mais se reconheça o carácter 
fugaz da realidade, mais claro deve ser o desenho, ainda que tanto mais vulnerável 
quanto mais exacto.10 

9 SIZA VIEIRA, Álvaro. A importância de desenhar  in 01 Textos. Parceria A. M. Pereira, Lisboa, 2019. p. 37
10 SIZA VIEIRA, Álvaro. A maior parte dos meus projectos in 01 Textos. Parceria A. M. Pereira, Lisboa, 2019. p. 299
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Despertado por um desejo de (re)conhecer o desconhecido e indefinido, o 
exercício de projecto elabora-se numa condição de grande vulnerabilidade. 
Contudo, esta natureza da acção, em nada condiciona o procedimento de 
Álvaro Siza, surgindo como pretexto e motor de pesquisa da imagem à qual 
se procura dar forma. O desenho é via de libertação de uma voz sobre a 
circunstância em que se labora. Sem que nos apercebamos: 

Todos os gestos – também o gesto de desenhar – estão carregados de história, de 
inconsciente memória, de incalculável, anónima sabedoria.11 

Assim, mesmo quando conduzida pela intuição e/ou capitão fantasma, todo 
e qualquer tipo de representação – notas, detalhes, esquiços, rigorosos, etc. 
- do projecto de Siza compactua – consciente ou inconscientemente – com 
um despertar da memória como utensílio para a projectação arquitectónica. 

A invenção da forma depende das possibilidades equacionadas a partir da 
paisagem que se agita. O desenho é decorrente da necessidade de explorar 
e investigar as díspares oportunidades de materialização de um problema-
solução. Fixam-se ordens efémeras como âncoras do projectar; racionalizam-
se e elegem-se hipóteses. Relacionam-se dados. 

Relacionar -  projectando – é o seu domínio, lugar do compromisso que não signifique 
conformismo, da navegação entre a teia das contradições, o peso do passado e o peso 
das dúvidas e alternativas de futuro – aspectos que explicam a inexistência de um 
Tratado contemporâneo de Arquitectura. (...) A capacidade de relacionar, utilizar 
pontes entre conhecimentos, criar para além das respectivas fronteiras, para além da 
precariedade das invenções.12

11 SIZA VIEIRA, Álvaro. A importância de desenhar  in 01 Textos. Parceria A. M. Pereira, Lisboa, 2019. p. 37
12 SIZA VIEIRA, Álvaro. Sobre Pedagogia  in 01 Textos. Parceria A. M. Pereira, Lisboa, 2019. p. 167

06. Esquema sobre a organização e funcionamentos 
dos diversos espaços da Piscina das Marés e alçado.

07. Esquiço de trabalho com perspectiva sobre a 
relação da intervenção arquitectónica e paisagem 
rochosa; de salientar a atenção à inclusão de 
diversos elementos como escadas e plataformas para 
corresponder à topografia. 
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Na sociedade em que vivemos é impensável projecto sem diálogo, sem conflito e 
encontro, sem dúvida e convicção, alternadamente, em conquista da simultaneidade 
e liberdade.13 

O desenho de Siza advém da assunção de um diálogo necessário entre os 
diversos elementos que acorrem à elaboração do seu projecto de arquitectura. 
Em questão está a (in)formação daquele a partir das inúmeras instâncias que 
possam constituir um atlas de despertadores da acção. Não se realizando de 
modo isolado, o desenho do projecto convoca e determina um conjunto de 
relações, por vezes inesperadas, de distintos conhecimentos e disciplinas que 
venham a alimentar uma previsibilidade da imagem arquitectónica que se 
investiga. 

Torna-se inevitavelmente evidente a impossibilidade de dominar a infinidade 
de campos do saber envolvidos. Mas pode aprender-se a tudo pôr em relação, 
substituindo a universalidade a sós, que não tem a ver com o Homem e o saber 
contemporâneos, pelo exercício das capacidades e conhecimentos de cada um em 
cada momento, de forma a potenciar a evolução e o entusiamo do grupo e de cada 
um.14 

Ao invés de se problematizar um controlo e domínio absoluto da acção 
arquitectónica, o objectivo está na capacidade de colocar em diálogo os 
distintos informadores e animadores do projecto. O sistema e/ou estratégia 
que se implanta em cada projectar de Siza não está senão vinculado a uma 
condição momentânea de relação dos diversos intervenientes. O fim é o 
de potenciar a cada momento a evolução da percepção e intersecção de 
saberes, das mais variadas disciplinas e origens, na configuração da imagem 
que se persegue. 

13 SIZA VIEIRA, Álvaro. Sobre Pedagogia in 01 Textos. Parceria A. M. Pereira, Lisboa, 2019. p. 168
14 SIZA VIEIRA, Álvaro. Construir Ideias in 01 Textos. Parceria A. M. Pereira, Lisboa, 2019. p. 174

09. Conjunto de esquiços sobre a composição e 
conjugação das diversas volumetrias da Piscina das 
Marés.

08. Esquiço com perspectiva da arquitectura e sua 
integração na paisagem rochosa, nomeadamente de 
um possível acesso em rampa até ao areal.
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Ao invés de uma ordem permanente, a projectação de Siza dá origem, a 
cada projecto, a uma ordem provisória; problematiza a cada circunstância 
o método de, através do seu praticável, entrar em diálogo com a realidade. 
Nele o esforço de transposição de uma ideia virtual para o campo do real é 
contaminado por um desenho em contínua (re)descoberta e (re)conhecimento 
de si próprio no confronto do outro, indo em busca da concretização do 
projecto segundo um equilíbrio sereno da matéria arquitectónica.

Cada unidade de projecto, pela sua verificada multiplicação, constitui mediação 
entre interesses gerais e individuais – exige ideia global e aproximação detalhada, 
em simultâneo – reais ou simuladas; exige relação entre Plano e Projecto, cada um 
contendo o outro, sem o outro limitar ou dispersar, ou hierarquizar, menorizando 
num ou noutro sentido.15 

A cada projecto, a cada tentativa de se dar forma à nebulosa subjacente 
a um praticável de arquitectura, estabelece-se uma aproximação, um 
sistema de operar e problematizar com e no fragmento de território 
considerado. A partir da sua circunstância particular, Siza determina na 
elaboração dos seus projectos um redesenho das condicionantes enquanto 
oportunidades de subversão e superação dos seus conhecimentos. Todo o 
saber, conscientemente insuficiente e transitório, é alvo de reelaboração e 
descoberta a cada (re)invenção do lugar. Em causa está a predisposição de 
um praticável de arquitectura se transformar em simultâneo e como reacção 
à interacção com a realidade. 

É necessário num certo ponto do processo libertar o projecto de uma dependência 
completa. (...) A qualidade do resultado depende desta procura, ao mesmo tempo de 
autonomia e de capacidade de se relacionar.16 

15 SIZA VIEIRA, Álvaro. Sobre Pedagogia in 01 Textos. Parceria A. M. Pereira, Lisboa, 2019. p. 167
16 SIZA VIEIRA, Álvaro. Essencialmente in 01 Textos. Parceria A. M. Pereira, Lisboa, 2019. p. 238

10. Esquiço de trabalho que exibe perspectiva sobre 
a relação da avenida da marginal com a paisagem 
rochosa e acesso em rampa. 

11. Conjunto de esquiços de trabalho problematizando 
o desenho da plataforma junto do bar e acesso em 
rampa ao areal.
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No projectar de Siza subsiste um saber mestiço que se coloca como ponto de 
des-ordem à invariável convulsão de um procedimento criativo. Enquanto 
elemento desbloqueador, a sua paisagem anima a perturbação da premente 
navegação do projecto de arquitectura. Por via dela estimula-se a pesquisa 
da síntese do projecto-problema a fim de o tornar ser autónomo e liberto das 
suas circunstâncias de produção. 

Lentamente, a evolução do projecto orienta-se para uma redução à essência e uma 
gradual aproximação à substância.17 

O sentido do desenho é este, meio disponível para a fixação de uma síntese 
que seja capaz de capturar a essência do que se problematiza; utensílio de 
reflexão e expressão de um desejo de transformação da condição existente 
numa outra. Os utensílios de representação não são meio, mas material da 
projectação, parte integrante do estudo onde desde o início se insere uma 
intenção. 

Como ponto de partida do desenho requer-se:
 

(...) uma segunda espontaneidade conquistada através da sublimação instintiva do 
conhecimento. Como uma navegação perigosa: pode-se sempre naufragar e dão-se 
muitos naufrágios.18 

Não obstante os recursos coleccionados, a concepção do projecto deverá 
promover esta sublimação instintiva do conhecimento com o objectivo de o munir 
de espontaneidade e eficácia quanto àquilo que procura evidenciar.  Ainda 
que projectar acarrete o risco da falha, o que se promove é a transformação 
da experiência em animador e despertador do processo. A exaltação da 
intuição é fruto dessa vontade de desatar o olhar de condicionamentos e 
preconceitos. Ciente do possível naufrágio, o desejo é o de ir ao encontro 
das questões essenciais do problema. A projectação resulta do desvio e 
seu contínuo reequilíbrio na esperança de construir pelo rigor, mesmo que 
intuitivo, uma figura cuja pertinência seja útil ao contexto para o qual se 
convoca e no qual se equaciona.

A evolução do projecto de Álvaro Siza tem em vista um momento: 

Voar e aperceber-me de que tudo o que a vista alcança pertence àquele corpo – e 
simultaneamente que ele é possuído por tudo. O contrário de um intruso.
Incluir o que não se vê e o que já não se vê.19 

No seu procedimento projectual persiste o desejo de se divagar através 
do desenho, no sentido de transpor para o espaço uma des-ordem nova. 

17 SIZA VIEIRA, Álvaro. Essencialmente in 01 Textos. Parceria A. M. Pereira, Lisboa, 2019. p. 239 
18 SIZA VIEIRA, Álvaro. Essencialmente in 01 Textos. Parceria A. M. Pereira, Lisboa, 2019. p. 239
19 SIZA VIEIRA, Álvaro. Arquitectura: Começar-Acabar in 01 Textos. Parceria A. M. Pereira, Lisboa, 2019. p. 366
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Alimentada por uma configuração (re)inventada, incute-se no espaço o 
desenho de uma nova entidade e identidade como um todo participante do 
seu contexto. Não somente a realidade é suporte como é a partir dela que se 
institui uma nova condição de lugar. 

O desenho de Siza atende este propósito de servir a construção de lugar, 
libertando no território um novo corpo. O objectivo é o cruzamento de um 
praticável de arquitectura com a vontade colectiva para quem se reequaciona 
e altera o espaço. Como que se tratasse de uma colagem de vontades e 
intenções, o projectar de Álvaro Siza reflecte e reforça, simultaneamente, a 
condição encontrada com o esforço de permitir através do desenho o surgir 
de um novo significado/simbologia. Está-lhe implícito o desejo de descobrir 
a forma exacta que não constitua um intruso no território. 

Se teoria, falando de Arquitectura, significa um conjunto de regras registáveis e 
reutilizáveis, então sinto-me bem ao não ter teoria (como por vezes é dito).

Não sei de nenhuma tranquilamente aplicável. O rolar do tempo, por acelerado, 
não o permite nem perdoa. Constantemente se reduz a ponto de partida. A própria 
pesquisa a vai abandonando ou ultrapassando e assim sucede a cada novo projecto, 
apesar de sucessivas experiências.

O exercício de projecto não aceita um momento de segurança, de saber estável, 
mesmo se conscientemente provisório.

Ausente a prática, a crítica não age directamente. Não pisa, a não ser em intervalos 
e à posteriori, o território deslizante da criação – dos acidentes que iluminam o 
devir.20

Assim, em Siza, o exercício de projecto é fruto de uma constante desconfiança 
que reproduz em todo o projecto de arquitectura um abandono quanto 

20 SIZA VIEIRA, Álvaro. Arquitectura: Começar-Acabar in 01 Textos. Parceria A. M. Pereira, Lisboa, 2019. p. 383

12. Esquiço da integração da volumetria da Piscina 
das Marés na paisagem rochosa.
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à experiência prévia. Para ele não existem regras ou condicionantes a 
reutilizar, não existe um tratado. O que sim existe é um inevitável refazer  e 
refundar do procedimento a cada instância, nomeadamente no uso dado aos 
materiais da projectação. Não existe método, sendo que , eventualmente, a 
sua inexistência possa ser considerado um.  

No projectar de Siza, poderão à partida e à primeira vista não residir respostas 
para um futuro projecto de arquitectura. Contudo, há a ressalvar um factor 
relevante: a singular atmosfera da qual se socorre a operação de projectação. 
Propensa à invenção, estabelece-se desde o desenho uma racionalização do 
processo a fim de se lhe encontrar uma voz própria e autónoma. Na assunção 
da impossibilidade da repetibilidade do processo, aquela é ambiente propício 
a uma interacção e reacção sucessiva dos materiais da projectação com o 
projecto-problema que equacionam. Como mencionado, o projecto em Siza 
constitui uma ruína de um outro projecto. A cada momento a concepção do 
projecto pesquisa uma transformação de toda a experiência e saber prévios 
em oportunidades de (re)desenho, (re)conhecimento e (re)descoberta. 

Deste modo, a libertação da acção arquitectónica decorre da contínua 
transfiguração de um praticável de arquitectura no confronto de 
circunstâncias: asbtracta e concreta. O resultado é a redução de toda a acção 
de projectação a ponto de partida, ânsia de frescura de um olhar novo a cada 
situação de projecto, onde está subjacente a persistente tangência a uma 
necessária (des)aprendizagem na apreensão e expressão de um presente em 
devir. O projecto de arquitectura constitui um umbral que recorrentemente 
se atravessa e deixa ficar para trás.

Desde o convés da projectação transpõem-se umbrais. Abdicam-se das 
certezas; aprisionam-se as inquietudes e inseguranças. Des-ordena-se um 
praticável. Des-aprende-se. Ciente dos naufrágios: Projecta-se. 

13. Esquiço de trabalho de uma perspectiva aérea 
da Piscina das Marés, explicitando a ideia final de 
conjunto do projecto.
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3.2 Presente-histórico como matéria operativa de projecto
Lina Bo Bardi

Na arquitetura, por exemplo, são as diferentes necessidades que se apresentam 
para serem resolvidas pelo arquiteto. Não é mais a beleza como base, mas 
especialmente hoje, na arquitetura moderna, é todo um conjunto político e social. 
Eu vejo como base para uma arquitetura moderna a necessidade do arquiteto 
documentar esse lado e se dedicar à solução de problemas ligados às necessidades 
humanas, que são importantíssimas. É claro que a beleza é importante mas, em 
geral, uma situação resolvida no sentido de servir verdadeiramente a comunidade 
é já um passo para poder chegar a um resultado positivo também do ponto de 
vista estético, embora hoje existam outros componentes da beleza arquitetônica. 
Transformar as coisas feias numa coisa positiva é um passo à frente para a 
compreensão da realidade humana.1

O projecto de arquitectura em Lina Bo Bardi é resultado de uma reflexão 
política e social quanto à circunstância que visa, podendo mesmo afirmar-se 
que o seu projecto arquitectónico parte de um projecto sociopolítico. Em vista 
estão as necessidades humanas e sua resolução através da elaboração de uma 
arquitectura cuja intenção é a de servir. Não se cingindo à contemporaneidade, 
o resultado deste procedimento procura delinear uma condição moderna. 
O que sucede é o escrutínio da circunstância a fim de construir um lugar 
(novo), onde se edifique um espaço susceptível de ser apropriado, não apenas 
no tempo em que ocorre, mas igualmente num presente em devir. 

Em questão está a mobilização de um procedimento que venha (in)formar 
uma renovação do território segundo a directriz de servir o contexto quer 
social quer territorial. Não se circunscrevendo à determinação de uma 
beleza arquitectónica na(s) forma(s) que equaciona, o trabalho do arquitecto 
tem como propósito transformar toda a circunstância com que se confronta 
em oportunidade de reinvenção de uma nova realidade segundo a vontade 
de resolver os problemas existentes. 

No projecto de Lina o belo não é fim máximo da acção, mas sintoma da 
assertividade da intenção que se elabora no espaço. Ao invés de se assumir 
o projecto de arquitectura enquanto ocasião de espectáculo em torno de 
idiossincrasias do arquitecto, o mesmo é resultado de uma análise precisa 
da circunstância. Aliás, não é de todo plausível que esta acção se configure 
enquanto teatral e/ou exibicionista, fruto de uma retórica pessoal. O que 
todo o desenho visa é a definição de um propósito de auxílio do contexto. 
Nele conflui o desejo de consertar um estado colectivo do espaço, onde todo 
o esforço está implícito na transformação do feio em algo positivo. Todo o 

1 BARDI, Lina Bo in Lina por escrito. Cosac Naify. São Paulo, 2009. p. 181
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projectar de Lina advém desta investigação de uma lógica de proposições 
que venha a delinear na proposta um sentido autêntico face à situação. 

Rejeitando a hipótese de no projecto haver espaço para vaidades inúteis, há 
a ressalvar que: 

(...) os móveis devem “servir”, as cadeiras para sentar, as mesas para comer, as 
poltronas para ler e repousar, as camas para dormir, e a casa [arquitectura] assim 
não será um lar eterno e terrível, mas uma aliada do homem, ágil e serviçal, e que 
pode, como o homem, morrer.2 

A elaboração do projecto é guiada pelo desejo de determinar casa, lar que 
esteja verdadeiramente ao serviço das necessidades prementes do homem. 
Neste sentido, a projectação de Lina Bo Bardi tem como desígnio a construção 
de uma arquitectura aliada do homem, ciente de que, tal como a vida daquele, 
toda a arquitecura poderá e/ou terá o seu término. No entanto, em nada se 
dramatiza a eventual caducidade da arquitectura que se dinamiza através 
do projectar. É certo que pelo exercício de projecto se visa a determinação 
de uma forma segundo um sentido moderno, porém a manutenção da sua 
acepção em nada depende do arquitecto.  

2 BARDI, Lina Bo in Lina Bo Bardi. Instituto Lina Bo e P.  M. Bardi, 3ª ed. S. Paulo, 2008. p. 11

01. “Visão do Possível Futuro do SESC Pompeia”, 
desenho de Lina Bo Bardi, São Paulo (1983)
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02. Estudos sobre a construção de plataformas no 
interior dos galpões do SESC Pompeia, Lina Bo 
Bardi (1977)

Desenhos das primeiras ideias de intervenção 
nos armazéns da Fábrica Pompeia com o 
aproveitamento das naves dos edifícios fabris para 
dar abrigo aos novos usos e ocupações do espaço. 
A estrutura existente é optimizada para cumprir 
as exigências e requisitos impostos na criação 
de um SESC, Lina Bo Bardi procura ordenar e 
qualificar os usos informais daquele complexo.

02

03. Corte de estudo sobre as alterações aos galpões da 
fábrica Pompeia (1977)

04. Planta de estudo sobre a reorganização das pré-
existências da fábrica Pompeia a fim receber um 
SESC (1977)
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O que sim se poderá precaver é uma condição de liberdade e abertura da 
figura a libertar no espaço, de modo a trabalhar em conformidade seja com 
a previsibilidade como imprevisibilidade do objecto e contexto no qual 
se edifica. A maestria de Lina reside na percepção da impossibilidade de 
controlo e domínio absoluto do edifício e/ou gesto que se equaciona. Este 
factor desencadeia a qualificação do espaço enquanto projecto em aberto, 
subsistindo em total sintonia e sincronização com o seu uso e aproveitamento 
por parte do habitante: 

(...) a casa [arquitectura] deve ser para a “vida” do homem3.

O arquitecto é senão: 

(...) operário qualificado que conhece o seu ofício não só na prática como teórica 
e historicamente, e tem precisa consciência que a sua humanidade não é fim em si 
mesma, mas se compõe, além da própria individualidade, dos outros homens e da 
natureza.4 

Para uma prática projectual torna-se crucial a (in)formação de um praticável 
de arquitectura, cujo reconhecimento de uma história e teoria de arquitectura 
enquanto matérias fundamentais do projecto não exclui a relação com uma 
prática, bem como o inverso. O que existe é uma necessária confluência de 
saberes múltiplos num ofício de natureza complexa, onde o intuito é o de 
corresponder às mais variadas circunstâncias com o maior rigor possível. 

Assim sendo, não se poderá compactuar com o descarte de determinadas 
matérias em detrimento de outras quando o exercício de projecto vive de 
um somatório e conjugação/composição de matérias. A compreensão dessa 
condição singular do projecto de arquitectura é factor determinante para a 
consolidação de uma acção e postura críticas quanto ao projecto-problema 
equacionado. 

3 BARDI, Lina Bo in Lina Bo Bardi. Instituto Lina Bo e P.  M. Bardi, 3ª ed. S. Paulo, 2008. p. 10
4 BARDI, Lina Bo in Lina por escrito. Cosac Naify, São Paulo, 2009. p. 84

05|06. Biblioteca, espaços de leitura e convívio do 
SESC Pompeia.



173

O que se visa é a determinação de uma proposta como consequência de uma 
circunstância, compatível com um latente desejo colectivo. Em causa está a 
composição de uma figura cujo sentido esteja para lá da individualidade de 
quem a inventa. No entanto, há a salientar que a satisfação de necessidades 
específicas de um contexto, não estão circunscritas a um arquitecto 
proveniente desse mesmo contexto, não decorrem de uma perspectiva 
contextualista e/ou regionalista: 

o verdadeiro arquiteto moderno pode resolver, quando chamado, as realidades de 
qualquer país, (...) chegar àquela compreensão e formulação dessas realidades que 
às vezes os próprios arquitetos que ali nasceram não alcançaram.5

Existe a necessidade de se construir e informar um olhar crítico capaz de 
despontar através do procedimento projectual a expressão de uma verdade,  
que vá ao encontro das necessidades. É relevante que o projecto constitua 
em si mesmo a pesquisa de uma obra que sirva, cuja conotação seja de uso 
e aproveitamento por parte da comunidade que considera, desprezando 
desejos impossíveis, irreais e/ou desconexos da circunstância. O projectar de 
Lina prende-se com este desejo de produzir e/ou construir uma arquitectura 
que promova e contribua para uma melhoria constante da situação político-
social, ciente dos efeitos de instruir no espaço uma arquitectura desadequada. 
No projecto de arquitectura: 

(...) sempre teremos como norma a convicção que é mais importante que muitos 
homens sejam convencidos da bondade e beleza duma solução honesta de arquitetura, 
seja uma casa, o traçado dum bairro, um edifício público, do que o achado por parte 
de um gênio, de formas novas que fiquem patrimônio de um pequeno grupo de 
satélites intelectuais da arquitetura.6

Partindo do pressuposto de que todo o projecto de arquitectura está - e/ou 
deverá estar - ao serviço da sociedade, o processo pelo qual este se realiza 

5 BARDI, Lina Bo in Lina por escrito. Cosac Naify, São Paulo, 2009. p. 85
6 BARDI, Lina Bo in Lina por escrito. Cosac Naify, São Paulo, 2009. p. 86

07|08. Exposição no SESC Pompeia e 
espectáculo televisivo no Teatro do SESC Pompeia 
(respectivamente)
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não se poderá configurar como acção encerrada na e para a disciplina. 
Ainda que se realize a partir de um praticável fundado sobre a disciplina, 
a sua elaboração tem em vista o confronto e resolução de um contexto 
exterior a si. O que se investiga é o encontro de uma arquitectura que 
tenha a capacidade de dinamizar verdadeiramente uma nova condição de 
lugar coincidente com as vontades e desejos da situação politico-social que 
considera. Nos projectos de Lina Bo Bardi, de maneira nenhuma se instiga 
um culto intelectual da obra de arquitectura resultante. O que será de notar 
é a precisão da pertinência do projecto de arquitectura que se mobiliza, 
nomeadamente no papel delegado ao futuro habitante na construção, 
validação e rectificação do projecto.

Ainda que desde a acção arquitectónica se liberte no espaço determinada 
forma, de modo algum se pode considerar que a mesma subsista como 
mero depositar de uma intenção no espaço. A natural elaboração de uma 
arquitectura convoca a si uma contínua procura e acerto da figura que se 
desenha. Certo dos necessários e recorrentes avanços e recuos, a projectação 
toma em seu proveito a natureza instável e incerta do processo; faz disso 
desafio e luta para o alcance de uma arquitectura cujo sentido seja mais 
autêntico. Há que se ocupar do exercício em toda a sua complexidade a fim 
de pôr termo à dúvida e (im)previsibilidade do procedimento. 

A arquitectura verdadeira é uma luta. Se o arquitecto realiza um esquiço, desenha 
um edifício, entrega-o e não o cuida... não é o mesmo. Ao ver os edifícios que 
construí recordo-me de tudo, até das coisas mais pequenas. (...) Na verdade, tu 
mesmo constróis o edifício, senão não consegues certas coisas.7  

Desde logo, o desenho de Lina não somente visa a aproximação à realidade 
como simultaneamente o mesmo é ferramenta de escrutínio da mesma. É 
a partir daquele que se elucida um entendimento singular quanto ao papel 

7 La arquitectura verdadera es una lucha. Si el arquitecto realiza un croquis, dibuja el edificio, lo entrega y no se ocupa… no 
es lo mismo. Al ver los edificios que he construido me acuerdo de todo, hasta de las cosas más pequeñas. (…) En realidad, tú 
mismo construyes el edificio, sino no consigues ciertas cosas. BARDI, Lina Bo in 2G : Revista Internacional de Arquitectura, 
nº23/24, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2003. p. 246

10|11 Fábrica de Tambores da Pompeia, São Paulo 
(1945).

12|13. Utilizações informais da Fábrica Pompeia, es-
paços desportivos e de convívio.

09. “Sala de estar” do SESC Pompeia, São Paulo.
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da história e toda a pré-existência enquanto matéria operativa do projecto. 
O passado não é desprezível, mas parte integrante do processo (re)inventivo 
de um contexto onde, enquanto material da projectação, delega uma maior 
lucidez às transformações que se promove. No projecto:

(...) é preciso se libertar das “amarras”, não jogar fora simplesmente o passado e 
toda a sua história; o que é preciso é considerar o passado como presente histórico. 
O passado, visto como presente histórico, e ainda vivo, é um presente que ajuda a 
evitar as várias arapucas. Diante do presente histórico, nossa tarefa é forjar um 
outro presente, “verdadeiro”, e para isso é necessário não um conhecimento profundo 
de especialista, mas uma capacidade de entender historicamente o passado, saber 
distinguir o que irá servir para novas situações de hoje que se apresentam a vocês, e 
tudo isto não se aprende somente nos livros.8 

A acepção do passado como presente-histórico determina no procedimento 
projectual uma leitura da história enquanto instrumento de desenho. A 
possibilidade de se reconhecer - ou não - valor à história coloca em hipótese 
a sua subversão ao serviço de um presente em devir, confiando-lhe nova 
vida. Em jogo está a sua pertinência e validade na possibilidade de forjar uma 
outra realidade. 

Na prática, não existe o passado. O que existe ainda hoje e não morreu é o presente 
histórico. O que você tem que salvar: aliás, salvar não, preservar – são certas 
características típicas de um tempo que pertence ainda à humanidade.9 

Não obstante, a assunção de um presente-histórico não configura nem compactua 
com o desejo de se considerar toda a arquitectura património a preservar. O 
objectivo não é o de sacralizar toda a arquitectura existente, mas, através de 
uma selecção rigorosa, instigar o seu valor operativo na construção de um 
novo paradigma onde se dê abrigo e sentido a novos habitares. A intenção 
não é a de construir uma cidade museu inundada de anacronismos, mas 

8 BARDI, Lina Bo in Lina por escrito. Cosac Naify, São Paulo, 2009. p. 165
9 BARDI, Lina Bo in Lina por escrito. Cosac Naify, São Paulo, 2009. p. 170

14. SESC Pompeia, São Paulo. (1977-1986) Lina Bo 
Bardi

15|16. Exposições e Performance nos galpões do 
SESC Pompeia.
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sim viabilizar uma cidade viva em permanente transformação. O projecto 
e consequentemente a obra de arquitectura procuram fazer ressoar as 
vontades e desejos latentes ao espaço.

A manutenção de certos traços identitários da circunstância serve senão 
como desculpa10 para fazer surgir algo moderno. Ao serviço da nova condição 
que se inventa, o passado é manuseado enquanto pretexto, matéria moldável 
para a determinação de um novo presente ajustado às carências existentes. 
Desde um presente-histórico torna-se possível tirar proveito das suas 
potencialidades face às novas possibilidades que se equacionam introduzir.  
O que se investiga não é uma resolução do presente segundo os meios do 
passado, mas a eficaz subversão daquele no encalce de servir uma nova 
carga simbólica. 

Assim, numa cidade entulhada e ofendida pode, de repente, surgir uma lasca de luz, 
um sopro de vento. E aí está, hoje, a Fábrica da Pompeia, com os seus milhares de 
frequentadores, as filas na choperia, o “Solarium-Índio” do deck, o Bloco Esportivo, 
a alegria da fábrica destelhada que continua: pequena alegria numa triste cidade.11

O projecto da Fábrica da Pompeia e/ou SESC12 Pompeia de Lina é 
representativo de um modus operandi que ambiciona o desenho de uma 
arquitectura moderna que esteja em estrita consonância com as prementes 
necessidades da condição politico-social em que se edifica. Partindo a 
sua elaboração de uma contraproposta a um outro projecto que previa 
a demolição de todas a pré-existências, o projecto de Lina enuncia a 

10 No sé si la propuesta de rehabilitación parte o no de usted en muchas ocasiones.  
Sí, es así, pero siempre pongo la disculpa de mantener una cosa antigua y después hacer que surja algo moderno. in BARDI, 
Lina Bo in 2G : Revista Internacional de Arquitectura, nº23/24, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2003. p. 252
11 BARDI, Lina Bo in Lina por escrito. Cosac Naify, São Paulo, 2009. p. 149
12 O Serviço Social do Comércio (SESC) é uma organização privada criada em 1946 por um sindicato 
do comércio e serviços, com acção em todo o território brasileiro. Aberto à comunidade em geral, esta 
estrutura tem como objectivo providenciar a trabalhadores, e respectivas famílias, serviços de saúde, 
educação, lazer e cultura.

17|18|19|20. Obras sobre as pré-existências da an-
tiga Fábrica Pompeia, “limpeza” do existente para a 
transformação em SESC Pompeia mantendo na sua 
maioria a estrutura existente.
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transposição para o espaço de um praticável de arquitectura, onde, de modo 
subjacente, persiste a consciência do papel político e social que toda a obra 
de arquitectura representa. 

O entendimento do valor do sítio é desde logo expresso no relato de uma 
primeira visita: 

Entrando pela primeira vez na então abandonada Fábrica de Tambores da Pompeia, 
em 1976, o que me despertou curiosidade, em vista de uma eventual recuperação 
para transformar o local num centro de lazer, foram aqueles galpões distribuídos 
racionalmente conforme os projetos ingleses do começo da industrialização europeia, 
nos meados do século XIX. Todavia, o que me encantou foi a elegante e precursora 
estrutura de concreto. Lembrando cordialmente o pioneiro Hennebique, pensei logo 
no dever de conservar a obra. Foi assim o primeiro encontro com aquela arquitetura 
que me causou tantas histórias, sendo consequência natural tornar-se um trabalho 
apaixonante.13 

A partir daqui torna-se clara a assunção das estruturas existentes enquanto 
utensílios da projectação. A estrutura de betão armado e a racional distribuição 
do espaço fabril são tidas como aspectos essenciais na transformação daquele 
lugar em centro de lazer. Ao contrário do expectável à época, o desenho do 
projecto dá à partida pistas do entendimento daquela estrutura como grande 
contentor em potência. O projecto de Lina desde logo enuncia o desejo de 
subverter o existente com o propósito de construir uma nova realidade. 

Através da limpeza e/ou abandono de tudo o que é inútil à nova conjuntura, 
promove-se uma clarificação dos elementos essenciais para a construção de 
uma nova circunstância. A racionalização do projecto de arquitectura parte 
de um olhar cirúrgico sobre o lugar e sua história, a fim de o “domar” e fazer 
dele algo distinto, ainda que não descabido para o contexto. 

13 BARDI, Lina Bo in Lina por escrito. Cosac Naify, São Paulo, 2009. p. 147

21|22. Restaurante  e Ateliers do 
SESC Pompeia.
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24

O projecto do SESC Pompeia de Lina Bo Bardi 
previa a inserção de um teatro num dos galpões da 
Fábrica Pompeia. Frente a frente implantam-se duas 
bancadas de betão armado com bancos de madeira 
e uma galeria a toda a volta. Dentro do galpão pré-
existente circunscreve-se a sala de espectáculos, 
anexando-lhe novas volumetrias de betão armado 
com espaços complementares como os camarins, 
áreas técnicas e acessos.

23. Estudo para o Teatro do SESC Pompeia. (1977) 
Lina Bo Bardi.

24. Construção do Teatro do SESC Pompeia dentro 
de um dos galpões da Fábrica Pompeia. (1977) Lina 
Bo Bardi.

25. Teatro do SESC Pompeia. (1977) Lina Bo Bardi.
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No entanto, o desenho de Lina não apenas tem em conta os elementos 
formais: 

Na segunda vez que lá estive, um sábado, o ambiente era outro: não mais a elegante 
e solitária estrutura hennebiqueana mas um público alegre de crianças, mães, pais, 
anciãos passava de um pavilhão a outro. Crianças corriam, jovens jogavam futebol 
debaixo da chuva que caía dos telhados rachados, rindo com os chutes de bola na 
água. As mães preparavam churrasquinhos e sanduíches na entrada da rua Clélia; 
um teatrinho de bonecos funcionava perto da mesma, cheio de crianças. Pensei: isso 
tudo deve continuar assim, com toda essa alegria.
Voltei muitas vezes, aos sábados e aos domingos, até fixar claramente aquelas 
alegres cenas populares.14 

O projecto de arquitectura que ali se equaciona é resultado das inúmeras 
visitas e observações das dinâmicas do lugar, resulta de uma repetitiva procura 
de reconhecimento do sítio, não se circunscrevendo a uma perspectiva 

14 BARDI, Lina Bo in Lina por escrito. Cosac Naify, São Paulo, 2009. p. 148

26. Planta do SESC Pompeia com apontamentos 
quanto ao tratamento das águas pluviais. (1977) Lina 
Bo Bardi.

27. “Ilha da Fábrica Pompeia”, SESC Pompeia. 
(1977) Lina Bo Bardi.
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distante e omnipotente quanto à circunstância. O objectivo do projecto não 
pode senão constituir um esforço pela qualificação e exponenciação dos 
usos que, ainda que informais, já nutriam aquele espaço de um sentido útil. 
O desenho procura a ordenação do espaço, a organização e recuperação 
do existente segundo ajustes compatíveis com as vontades e desejos da 
comunidade. 

O projecto visa servir um contexto, social e político, correspondendo e/
ou superando as suas expectativas. Nesta operação o olhar de Lina não 
menospreza qualquer detalhe, torna mote de desenho todo e qualquer 
pormenor da realidade que (re)conhece. Tudo é objecto de desenho: letreiros, 
uniformes, mobiliário e sua disposição, dispositivos que determinam as 
diferentes funções dos espaços... até uma outra escala, onde se faz surgir três 
novas volumetrias: blocos desportivos e reservatório. 

O seu olhar cirúrgico permite acautelar através do desenho um rigor mor 
quanto às dinâmicas que se incitam na (re)invenção do lugar. No entanto, há 
que ressalvar que a precisão da operação não significa um controlo absoluto do 
projecto, ou desejo disso; apenas se procura uma assertividade e pertinência 
quanto à proposta que se idealiza, numa atmosfera de contínuo diálogo. 
Além da implantação do próprio escritório no estaleiro de obra, os processos 
de construção são também eles atentos às limitações da circunstância. 

Assim é significativa a materialização da obra como modo de tirar proveito 
dos meios mais simples e humildes, fazendo uso do saber vernacular dos 
próprios trabalhadores, na construção de uma nova realidade. Em causa 
está o modo de encarar os constrangimentos da operação para a introdução 
de uma obra artesanal, modesta, humilde; uma arquitectura pobre15 ainda que 

15 “A ideia inicial de recuperação do tido conjunto foi a de “arquitetura pobre”, isto é, não no sentido de indigência mas no 
sentido artesanal, que exprime Comunicação e Dignidade máximas através dos menores e humildes meios.” in BARDI, Lina 
Bo in Lina por escrito. Cosac Naify, São Paulo, 2009. p. 149

28|29. “Rua da Praia” e passarelas de concreto 
protendido de ligação entre os blocos desportivos, 
SESC Pompeia. (1977) Lina Bo Bardi.

30. Um dos vários estudos de letreiros 
para o SESC Pompeia, Lina Bo Bardi.
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extraordinariamente pertinente e válida segundo as razões pelas quais surge.
No sentido de saber libertar a acção projectual de constrangimentos há que 
fazer reparo ao desenho dos edifícios dedicados ao programa desportivo, 
onde a limitação de uma área non-edificandi está estritamente ligada ao modo 
de resolver das volumetrias. 

Uma galeria subterrânea de “águas pluviais” (na realidade, o famoso córrego das 
Águas Pretas), que ocupa o fundo da área da Fábrica da Pompeia, transformou 
quase toda a totalidade do terreno destinado à zona esportiva em área “non 
edificandi”. Restaram dois “pedaços” de terreno livre, um à esquerda, outro à 
direita, perto da “torre-chaminé-caixa-d’água” tudo meio complicado. Mas, como 
disse o grande arquiteto norte-americano Frank Lloyd Wright: “As dificuldades 
são os nossos melhores amigos”. Reduzida a dois pedacinhos de terra, pensei na 
maravilhosa arquitetura dos “fortes” militares brasileiros, perdidos perto do mar, 
ou escondidos em todo o país, nas cidades, nas florestas, no desterro dos desertos 
e sertões. Surgiram, assim, os dois “blocos”, o das quadras e piscinas e o dos 
vestiários. No meio, a área “non edificandi”. E... como juntar os dois blocos? Só 
havia uma solução: a solução “aérea”, onde os dois “blocos” se abraçam através de 
passarelas de concreto protendido.16 

As dificuldades no  projecto de Lina são transfiguradas em oportunidades de 
desenho como pretextos de (re)invenção de uma solução que faça libertar a 
obra de amarras. A racionalização da operação abre espaço à libertação do 
projecto quanto às condicionantes que se lhe apresentam.

Contrariamente ao habitual nos dias de hoje, as formas do SESC Pompeia 
não perseguem discursos retóricos quanto ao que pressupõem ser. As 
geometrias procuram ser instrumento de dissolução da dificuldade, não 
se formulando por ousadia ou virtuosismo, mas por estrita vontade de se 

16 BARDI, Lina Bo in Lina por escrito. Cosac Naify, São Paulo, 2009. p. 153

31|32. Sala de estar ou praça coberta do SESC 
Pompeia. (1977-86) Lina Bo Bardi.

33. “Buracos” do Bloco desportivo de ventilação 
em substituição ao uso de ar condicionado, SESC 
Pompeia. (1977) Lina Bo Bardi.
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34. Concerto do Gilberto Gil na inauguração do 
conjunto desportivo. (1986) Lina Bo Bardi.

contrapor às restrições. Neste âmbito, mobiliza-se um conjunto de saberes 
e experiências prévios enquanto materiais da projectação, traduzindo-se 
como auxiliares do desenho na dissolução da dificuldade. 

A assunção dos fortes enquanto modelo e/ou informador do projecto de 
arquitectura demonstra, por parte de Lina Bo Bardi, quer a leitura atenta da 
paisagem brasileira como a capacidade de tirar proveito daquela na produção 
de uma outra obra com sentido de futuro. O ensaiar do projecto-problema 
não depende apenas de um fazer uso de uma cultura arquitectónica, mas do 
desbloqueio do exercício com todos os recursos disponíveis, sejam memórias 
e/ou conhecimento da história. 

As passarelas de concreto protendido não são efetivamente elementos decorrentes 
de um discurso retórico, mas de uma necessidade prática de conexão de 
espaços consoante as condicionantes de uma “área proibida”. Inclusive 
o aparecimento da “rua da praia”, é consequente da subversão do 
constrangimento de existir um riacho ao longo de todo o terreno. Mais uma 
vez, o desenho de Lina atenta a qualificação, não num sentido gratuito, mas 
segundo o sentido útil de usufruto do espaço. Sem abandonar o existente, 
remete-lhe novos significados. 

Ninguém transformou nada. Encontramos uma fábrica com uma estrutura 
belíssima, arquitetonicamente importante, original, ninguém mexeu... O desenho 
de arquitetura do Centro de Lazer SESC Fábrica da Pompeia partiu do desejo de 
construir uma outra realidade. Nós colocamos apenas algumas coisinhas: um pouco 
de água, uma lareira17.
Retiramos as paredes intermediárias, para liberar grandes espaços poéticos para a 
comunidade18 tal como quando projetei o Masp: o museu era um “nada”, uma 
procura da liberdade, a eliminação de obstáculos, a capacidade de ser livre perante 

17 BARDI, Lina Bo in Lina por escrito. Cosac Naify, São Paulo, 2009. p. 149
18 BARDI, Lina Bo in Lina por escrito. Cosac Naify, São Paulo, 2009. p. 171

35. Festa de carnaval no SESC Pompeia (2018) Lina 
Bo Bardi.
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as coisas.19 
O projecto de Lina move-se por força desta vontade de construir e/ou 
determinar uma liberdade. A obra faz-se não mais que a obra e o desenho 
denuncia o esforço pela garantia do desejo colectivo latente à circunstância. 
A sua projectação visa uma condição monumental 20, não pela dimensão, mas 
pelo sentido colectivo para o qual trabalha. Diferente de uma arquitectura 
espectáculo, o projecto de Lina Bo Bardi realiza-se através do contrapeso 
entre razão e sentimento e formula uma presença futura a partir do uso da 
memória do lugar. 

Na consideração e valorização de um presente-histórico reside a oportunidade 
de desencadear no espaço uma obra arquitectónica capaz de constituir 
cenário à vida, incorporando nela a capacidade de mudança de acordo com 
a necessidade. A invenção da obra acautela, e tem em conta, a contínua 
intervenção, a possível e/ou possíveis reformas. O desenho aponta ao 
moderno. A pequena alegria persiste.

O projecto da Fábrica da Pompeia não apenas recusa a falência daquele 
lugar, como ajuda a revelar as potencialidades que ali informalmente se 
encerram. A fábrica é encarada como grande contentor em potência, onde 
com pequenos gestos se clarifica e qualifica uma nova realidade. O projecto 
de Lina surge como provocação. Onde antes era um espaço de trabalho, 
determina-se um espaço de lazer, ou seja, de cultura. 

A obra não é reflexo da realidade que observa, mas está para lá dela. Não 
procura ser pertinente, mas pertinente na sua impertinência. Numa cidade 
que peca pela carência de espaços públicos, na Pompeia descobre-se uma 
sala de estar comunitária, uma praça coberta. Tal como no MASP, o projecto 
quer ser prenúncio de um estar em conjunto.  

Pelo desenho informa-se o lugar de uma atmosfera, de uma predisposição ao 
habitar do outro - colectivamente. Pelo desenho libertamo-nos de amarras, 
tornamos possível o inconcebível e/ou expectável. O projecto é senão uma 
acção politico-social, consciente e/ou inconscientemente, onde entra em 
jogo uma selecção rigorosa dos materiais da projectação.

19 BARDI, Lina Bo in Lina por escrito. Cosac Naify, São Paulo, 2009. p. 166
20 O que eu quero chamar de monumental não é questão de tamanho ou de “espalhafato”, é apenas um fato de coletividade, de 
consciência coletiva. O que vai além do “particular”, o que alcança o coletivo, pode (e talvez deve) ser monumental. in BARDI, 
Lina Bo in Lina por escrito. Cosac Naify, São Paulo, 2009. p. 126
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36. Logótipo do SESC Pompeia desenhado por Lina 
Bo Bardi. (1977-1986)
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3.3 Projecto como procura de uma poética do habitar
Peter Zumthor

Como arquitecto devo confrontar-me com tudo isto. Trabalho nas formas, nas 
figuras (na fisionomía), nas presenças materiais que integram o nosso espaço 
vital. Com o meu trabalho contribuo a que apareçam as circunstâncias reais e 
crio determinadas atmosferas no espaço que fazem com que se despertem os nossos 
sentimentos. 
Para mim, a magia do real é essa “alquimia” pela qual substâncias reais se 
transformam em sentimentos humanos, esse momento especial de apropriação 
emocional ou transmutação de matéria e forma em espaço arquitectónico.1

O âmago da projectação de Peter Zumthor encontra-se na tarefa construtiva 
implícita no procedimento projectual de arquitectura. Ciente desse objectivo, 
o projecto de Zumthor resulta de uma reflexão sobre a circunstância 
que considera e sua libertação e integração no espaço. O projecto visa a 
alteração do paradigma da realidade que o arquitecto observa, inscrevendo-
lhe uma nova condição de usufruto. Em causa está a alquimia de, conjugando 
diferentes modelos, formas e matérias, vir a desencadear uma magia do real na 
apropriação do espaço por parte do habitante. 

Para Peter Zumthor, o papel do procedimento projectual está no 
desenvolvimento de uma ideia abstracta até à sua consolidação enquanto 
receptáculo do habitar. A organização de uma composição de cheios/vazios, 
luz/sombra, de proporções e ritmos distintos procura converter essa mesma 
abstracção numa possibilidade de lugar. 

Assim, ao longo do procedimento o arquitecto investiga diferentes rumos 
para formular uma atmosfera disponível ao habitar do outro. Ao arquitecto 
é suscitada uma observação e apreensão das propriedades e atributos da 
circunstância, no sentido de a transformar e nela poder revelar uma nova 
condição de lugar. Em vista está o desenho de uma obra de arquitectura 
como elemento pertencente à geografia em que se insere. Contudo, onde 
reside a sua qualidade?
Como possível resposta, dir-se-ia que: 

A qualidade arquitectónica – para mim – não significa aparecer nos guias 
arquitectónicos ou na história da arquitectura ou ser publicado etc... Qualidade 
arquitectónica só pode significar que sou tocado por uma obra. Mas porque diabo 
me tocam estas obras? E como posso projectar tal coisa? (...) Como se podem 

1 Como arquitecto debo confrontarme con todo esto. Trabajo en las formas, en las figuras (la fisonomía), en las presencias 
materiales que integran nuestro espacio vital. Con mi trabajo contribuyo a que aparezcan las circunstancias reales y creo 
determinadas atmósferas en el espacio que hacen que se despierten nuestros sentimientos. 
Para mí, la magia de lo real es esa “alquimia” por la que sustancias reales se transforman en sentimientos humanos, ese 
momento especial de apropiación emocional o transmutación de materia y forma en espacio arquitectóni ZUMTHOR, Peter 
in Pensar la Arquitectura. GG, 3ª edição ampliada, Barcelona, 2017. p.  85
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projectar coisas assim, que têm uma presença tão bela e natural que me toca sempre 
de novo.
Uma denominação para isto é a atmosfera.2

Para Peter Zumthor a qualidade arquitectónica subsiste na capacidade de 
poder produzir uma presença de tal ordem autêntica que seja capaz de ir 
ao encontro do habitante, sensibilizando-o. O objectivo é determinar uma 
obra o suficientemente assertiva que alcance a intimidade e sensibilidade do 
habitante. Neste processo, mais do que respostas, procuram-se questões que 
possam conduzir à sistematização de uma atmosfera disponível à existência 
do outro, não no sentido de tentar produzir emoções, mas deixar que as emoções se 
expandam.3 A problematização de um determinado projecto visa instaurar 
uma nova ordem no espaço susceptível de, no território onde se insere, ser 
compreendida pelo seu habitante. 

No entanto, requer-se questionar: 

(...) posso eu, como arquitecto, projectar estas atmosferas, esta densidade, este 
ambiente? E em caso afirmativo, como? 4

À partida há que ter presente que como arquitectos, ocupamo-nos do espaço, lidamos 
unicamente com uma pequena parte dessa infinitude que rodeia a terra. Porém cada edifício 
assinala um lugar nessa infinitude.5 Deste modo, o projecto de arquitectura opera 

2 ZUMTHOR, Peter in Atmosferas: entornos arquitectónicos: as coisas que me rodeiam. GG, Barcelona, 2006. p.  11
3 (...) mediante mis obras no intento querer producir emociones, sino dejar que las emociones se expandan. ZUMTHOR, 
Peter in Pensar la Arquitectura. GG, 3ª edição ampliada, Barcelona, 2017. p.  29
4 ZUMTHOR, Peter in Atmosferas: entornos arquitectónicos: as coisas que me rodeiam. GG, Barcelona, 2006. p. 19
5 (...) como arquitectos, nos ocupamos del espacio, únicamente tratamos con una pequeña parte de esa infinitud que rodea la 

01. Esboço de trabalho sobre a estratégia formal do 
projecto para as Termas de Vals: blocos e espaços 
intersticiais.  (1990-1996) Peter Zumthor
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apenas num fragmento de um contínuo espacial, circunscrevendo-o a um 
novo significado. 

Presente uma encomenda, a geometria é um dos recursos essenciais para o 
procedimento projectual deixar o campo da abstracção e clarificar, testar e 
investigar a ideia para a transformação da realidade. Através dela é possível 
ao arquitecto racionalizar uma ideia e esboçar um entendimento de como se 
poderá compor uma nova condição do território. 

As representações arquitectónicas cujo conteúdo é o ainda não construído 
caracterizam-se pelo empenho em dar fala a algo que todavia não encontrou o seu 
lugar no mundo concreto, mas que foi pensado para ele.6 

As representações constituem assim a tradução de um conjunto de intenções 
sobre a transformação da realidade. Tal representação dá notícia não somente 
da problematização da circunstância territorial como da circunstância 
pessoal do arquitecto, de onde se faz evoluir o procedimento. 

A representação e simultânea  sistematização de uma estratégia formal 
trata de sublinhar a ausência e carência do território presente o projecto 
que se coloca. Ao longo do procedimento Peter Zumthor procura colocar 
em evidência  a necessidade de se (re)inventar uma circunstância territorial, 
organizando-a segundo uma nova possibilidade de uso. 

Sobre o seu processo, Zumthor refere: 

tierra. Pero cada edificio señala un lugar en esa infinitud. ZUMTHOR, Peter in Pensar la Arquitectura. GG, 3ª edição 
ampliada, Barcelona, 2017. p.  22
6 Las representaciones arquitectónicas cuyo contenido es lo aún no construido se caracterizan por el empeño en dar habla a algo 
que todavía no ha encontrado su lugar en el mundo concreto, pero que ha sido pensado para ello. ZUMTHOR, Peter in 
Pensar la Arquitectura. GG, 3ª edição ampliada, Barcelona, 2017. p.  12
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Desenho diagramas espaciais e volumes simples. Tento ver os volumes pensados 
como objectos precisos no espaço, e para mim é importante perceber como a partir do 
espaço que os rodeia delimitam um espaço interior, ou como capturam o indefinido 
contínuo espacial com a forma de um receptáculo aberto.7 

Por meio do desenho,  Zumthor almeja entender a circunstância - territorial 
e pessoal - em que opera e o problema que se lhe coloca, antevendo a 
alteração do paradigma existente com a construção de uma nova obra de 
arquitectura. Através do desenho o arquitecto procura compor uma obra 
com uma presença singular, integrada no contínuo espacial que ajuda a edificar.

O entendimento do espaço enquanto indefinido contínuo espacial permite 
pensar o projecto de arquitectura como oportunidade de construir lugar. A 
precisão necessária a este procedimento requer uma sensibilidade quanto  
às repercussões das transformações em vista. O nexo do projecto está 
dependente da capacidade do arquitecto trabalhar com a multiplicidade de 
requisitos e condicionamentos inerentes à sistematização de uma estratégia 
formal. A sua pertinência está dependente da capacidade do arquitecto 
orquestrar todos os dados do projeto ao longo da problematização de uma 
encomenda. 

O sentido surge quando se consegue suscitar no próprio objecto arquitectónico 
significados de determinados materiais construtivos que unicamente são perceptíveis 
neste objecto e desta maneira.8 

7 Dibujo diagramas espaciales y volúmenes sencillos. Intento ver los volúmenes pensados como objetos precisos en el espacio, y para mí es 
importante percibir cómo a partir del espacio que los rodea delimitan un espacio interior, o bien cómo capturan el indefinido continuo espacial con 
la forma de un receptáculo abierto. ZUMTHOR, Peter in Pensar la Arquitectura. GG, 3ª edição ampliada, Barcelona, 2017. p.  22
8 El sentido surge cuando se logra suscitar en el proprio objeto arquitectónico significados de determinados materiales constructivos 
que únicamente son perceptibles en este objeto de esta manera. ZUMTHOR, Peter in Pensar la Arquitectura. GG, 3ª edição 
ampliada, Barcelona, 2017. p.  10

02. Esboço de trabalho com uma primeira 
sistematização do desenho das Termas de Vals, 
dando notícia da complexidade e orientações 
do projecto. (1990-1996) Peter Zumthor

03. Esboço de trabalho sobre a composição 
do espaço das Termas de Vals através da 
organização de blocos monolíticos, sendo 
o espaço criado a partir das tensões entre 
volumes. (1990-1996) Peter Zumthor
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A obra de arquitectura torna-se assim testemunho da capacidade do 
arquitecto manusear os diversos materiais informadores do projecto na 
composição de uma estratégia formal. Decorrente do entendimento de uma 
circunstância, a obra de arquitectura configura a estabilização de novas 
relações espaciais, potenciando um (novo) valor simbólico quer dos materiais 
usados como do lugar. Em causa está a capacidade do projecto poder vir a 
desencadear um ambiente propício a alojar o habitante, integrando-o na 
razão de ser da proposta. 

No procedimento projectual, o que Peter Zumthor procura é o momento 
em que:

(...) as coisas encontraram-se, estão em si. Porque são o que querem ser. (...) 
Formam um todo. O lugar, a utilização e a forma. A forma remete para o lugar, o 
lugar é este e a utilização é esta.9 

Um dos mais aclamados projectos de Peter Zumthor: o projecto das Termas 
de Vals, é representativo das suas considerações acerca do procedimento 
projectual. Assim, a volumetria monolítica agora visível na encosta nem 
sempre foi a primeira intenção do projecto. 

Partindo de um concurso (1986), o projecto teria que cumprir requisitos e 
especificações muito restritas. Ainda que o projecto do escritório de Peter 
Zumthor tivesse ganho, a proposta apelidada de projecto de 44 milhões pelos 
moradores de Vals10 foi, para alívio da equipa, inviabilizada pela impossibilidade 
de se financiar. 

O inicialmente excessivo e irrazoável projecto de hotel e termas dá mais 
tarde lugar à encomenda de um centro de bem-estar e banhos termais 

9 ZUMTHOR, Peter in Atmosferas: entornos arquitectónicos: as coisas que me rodeiam. GG, Barcelona, 2006. p. 69
10 The upshot was a huge project, nicknamed the 44-million-project by the locals in Vals, which proved impossible to finance. 
Zumthor, Peter in Peter Zumthor: therme vals. Scheidegger & Spiess. Zurich, 2007. p.  23

04. Maquete da inserção do edifício das Termas 
na topografia e sua relação com edificado 
envolvente. (1990-1996) Peter Zumthor

05. Esboço de estudo do corte das Termas de 
Vals enquanto bloco monolítico ao qual se 
subtrai massa, criando espaço (1990-1996) Peter 
Zumthor
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numa estrutura mais pequena e autónoma. Este último é directamente 
entregue a Peter Zumthor pelo Hotel und Thermalbad AG em representação 
da comunidade de Vals. Neste segundo projecto renova-se a possibilidade de 
se repensar e problematizar um complexo termal com um papel relevante 
na infraestrutura turística da região. Em substituição dos antigos banhos 
termais dos anos 60, o objectivo da encomenda é o de atrair novas visitas, 
tanto para a vila como para o hotel.

Nesta segunda instância, o projecto toma um rumo completamente díspar 
daquele inicialmente proposto. Ignorando soluções mais convencionais, Peter 
Zumthor propõe-se desmantelar as ideias pré-concebidas de banhos termais, 
reflectindo sobre o propósito de um espaço dessa natureza. Renunciando 
soluções convencionais, o seu modus operandi leva a uma observação de toda a 
paisagem circundante em busca de modelos úteis ao procedimento. Zumthor 
procura (re)conhecer no território despertadores de desenho de uma nova 
forma. 

A ideia para o projecto das Termas de Vals surge da problematização de 
uma encomenda onde, através da abstracção do problema-projecto, o 
arquitecto procura vincular o desenho com a geografia com que trabalha. 
Ao longo das encostas e no próprio edificado da região reconhece-se um 
conjunto de construções subterrâneas e a proliferação de rocha gneiss 
como despertadores do procedimento projectual. Estes dois elementos e o 
efeito do interior das Termas de Rudas sobre Peter Zumthor  tornam-se 
determinantes para a evolução do procedimento. O objectivo é determinar  
uma forma cuja presença seja naturalmente decorrente daquela geografia, 
potenciando a sensação de que sempre ali esteve. Através da simultânea 
leitura da circunstância e sua abstracção esclarece-se a singularidade do 
projecto das Termas, determinando como síntese: pedra e água, como uma 
pedreira.

07. Coberturas com lâminas de pedra nas 
construções do Vale de Vals

08. Termas de Rudas, Budapeste: modelo 
despertador da ideia de projecto para as 
Termas de Vals

06. Túneis construídos entre Ilanz e Vals para 
protecção da estrada contra avalanches e 
queda de rochas
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“Rochas dentro de água”: pelo que me lembro, esse foi o meu comentário sobre o 
primeiro esboço para as termas (...). Tornou-se uma força motriz: pedra e água. Eu 
levei-o para uma reunião de projecto. “Como uma pedreira”, alguém deve ter dito 
em algum momento. Acabamos a desenhar muitos esboços de pedreiras.11 

Com a imagem de uma pedreira como pano de fundo, Peter Zumthor 
desenvolve uma estratégia formal a partir de uma ideia de escavação. Do 
interior de uma volumetria maciça que aos poucos é lapidada, constrói-
se espaço nos interstícios dos blocos resultantes. Através do balanço entre 
cheios e vazios, entre luz e sombra, a ideia de Zumthor é a de desencadear 
uma sequência de espaços que formem um todo, uma única atmosfera a ser 
experienciada pelo habitante. 

O interior é assim descoberto à medida que o habitante é encaminhado 
desde a sombra até ao enquadramento da paisagem nos enormes vãos. O 
projecto procura fazer emergir o habitante numa outra realidade paralela, 
obrigando-o a descobrir paulatinamente toda a composição. Em causa está 
um ritual de uso de águas termais, onde o desenho do espaço integra a 
composição de uma experiência. 

O intuito da estratégia de Peter Zumthor para as Termas de Vals é o de 
capturar no interior do edifício uma atmosfera singular que de alguma 
forma possa entrar em diálogo com o habitante. O que o arquitecto confia 
desencadear é uma poesia do habitar onde o usufruto do espaço alcança a 
intimidade e sensibilidade do habitante, emocionando-o. 

Nós tentamos encontrar o equilíbrio certo entre descontracção e tensão, entre 
liberdade e organização.12

11 “Boulders standing in the water”: as I recall, that was my remark about the first sketch for the baths (…). It became a 
driving force: stone and water. I took it along to a design meeting. “Like a quarry” somebody must have said at some point. We 
ended up drawing many quarry sketches. Zumthor, Peter in Peter Zumthor: therme vals. Scheidegger & Spiess. Zurich, 
2007. p.  27
12 We tried to find the right balance between relaxation and tension, between freedom and system. Zumthor, Peter in Peter 

09. Esboço de trabalho sobre a planta do projecto 
das Termas de Vals, indiciando a criação do espaço à 
imagem de uma pedreira. (1990-1996) Peter Zumthor

10. Esboços de trabalho sobre a sequência de 
espaços ao longo da progressão do habitante no 
interior das Termas. (1990-1996) Peter Zumthor
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A organização da proposta suscita o aparecimento de diferentes situações 
espaciais que permitem a Zumthor racionalizar e esclarecer uma ideia de 
projecto. A composição do projecto acaba fundamentalmente por se subdividir 
e organizar em dois tipos de espaço: os espaços entre e os espaços interiores 
dos blocos. Cada requisito do projecto é assim susceptível de ser repensado 
através do desenho, ensaiando-se a cada situação um espaço de natureza 
diferente. Por exemplo, o facto das águas termais serem experienciadas 
a diferentes temperaturas é pretexto para no projecto se desenvolverem 
espaços com características diferentes, seja a nível de: condições lumínicas, 
materiais, formais, etc. Todo o espaço das Termas de Vals é considerado na 
sua singularidade e como parte de uma composição maior.

Encarados como irrepetíveis, os diversos espaços, nas suas diferentes 
morfologias e funções, são distribuídos ao longo da composição, 
desempenhando um papel preponderante na organização do espaço. Apesar 
da sua multiplicidade, existe ao longo do procedimento a intenção e atenção 
de Peter Zumthor em fazer convergir no rigor do desenho a pesquisa de uma 
única atmosfera de culto do corpo. Assim, aquele atenta construir não apenas 
um edifício, mas um ambiente introspectivo, propício ao ritual termal.

Ainda que o desenho das Termas seja inicialmente decorrente de uma 
enorme abstracção e liberdade, aos poucos a composição é racionalizada 
pela inevitabilidade da tarefa construtiva a que o projecto de arquitectura 
está sujeito. Nos esquiços de Peter Zumthor é bastante evidente essa 
racionalização de uma estratégia formal, consolidando progressivamente 
uma ordem para toda a matéria com que labora. A geometrização de uma 
estratégia materializa assim esse processo de aproximação à estabilização 
de um projecto de arquitectura, dando notícia de um contínuo acerto em 
função da sua construção enquanto obra de arquitectura. 

Zumthor: therme vals. Scheidegger & Spiess. Zurich, 2007. p.  64

12|13. Esboços sobre a espacialidade do espaço de 
toma da água termal (Drinking Stone), do banho 
termal a 35º (Sound Bath) e dos balneários. (1990-
1996) Peter Zumthor

11. Esboço de trabalho sobre a planta do projecto das 
Termas de Vals dando notícia dos diferentes espaços 
internos aos blocos. (1990-1996) Peter Zumthor
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O esclarecimento da estratégia formal parte, desde logo, da compreensão 
dos requisitos e condicionamentos da construção de uns banhos termais 
naquela localização. Para Zumthor torna-se inequívoca a necessidade de ser 
capaz de orquestrar toda a complexidade da encomenda na definição de um 
projecto, desde o mais ínfimo detalhe aos traços mais gerais. Em causa está a 
racionalização de uma primeira ideia abstracta e sua revelação no território 
enquanto edifício de aparência “simples” e singular. 

(...) o edifício exigiu um elevado nível de complexidade na invenção de procedimentos 
de construção e trabalho personalizados. O edifício parece simples. A complexidade 
está oculta na massa.13

As juntas que inicialmente eram concebidas como elementos formais de 
desenho tornam-se ao longo do procedimento elementos cruciais no ajuste de 
toda a composição em função das questões práticas e funcionais do projecto. 
Assim, quer no piso como no tecto, o desenho das juntas cumpre diversos 
propósitos, seja: o de entradas de luz, drenagem de água, organização do 
espaço ou dilatação das volumetrias. O desenho daquelas é pretexto do 
arquitecto, a partir de um único elemento, corresponder aos requisitos da 
infraestrutura enquanto desenvolve uma ideia de espaço interior.

No mesmo sentido, por diversas razões práticas (económicas, transporte 
e manuseio), aquilo que inicialmente o arquitecto idealizava como blocos 
monolíticos de pedra acaba por tomar um outro rumo. Ao invés de blocos 
de pedra maciça, as volumetrias são consolidadas a partir da sobreposição 
de tiras de pedra14 gneiss com diferentes espessuras, produzindo uma imagem 

13 The example is telling: the integration of  waterproofing, insulation and expansion joints in the stone mass of  the building required a 
high level of  complexity in the invention of  customized construction and work procedures. The building looks simples. The complexity is 
hidden in mass. Zumthor, Peter in Peter Zumthor: therme vals. Scheidegger & Spiess. Zurich, 2007. p.  110
14 (…) stone slices cut in the quarry to three thicknesses, 31, 47 and 63 millimeters. These three thicknesses along with three 
mortar joints of  3 millimeters each yeld a total of  15 centimeters. (…) The reason: the 15 centimeters correspond to the height 
of  a step.  Zumthor, Peter in Peter Zumthor: therme vals. Scheidegger & Spiess. Zurich, 2007. p.  110

14|15. Estudo da ilumação e espacialidade do espaço, 
fotos do interior de maquete de estudo. (1990-1996) 
Peter Zumthor
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regularmente irregular15. Contudo, o interior dessas estruturas é preenchido com 
betão a fim de se assegurar a estabilidade estrutural do edifício. Deste modo, 
sublinha-se o facto de inevitavelmente as primeiras ideias de Peter Zumthor 
se rectificarem no desenrolar do procedimento.  

Na aparente simplicidade do projecto final encobre-se o esforço do 
arquitecto em racionalizar todos os dados do projecto na composição de 
uma arquitectura coerente quanto ao seu propósito. No procedimento 
projectual, Zumthor desmonta o problema que lhe é colocado com o intuito 
de reflectir sobre a essência e potencialidade do mesmo na construção de 
uma nova presença. Todo o pormenor do projecto é regido pela vontade de 
problematizar cada requisito e restrição que um complexo termal impõe, 
desencadeando assim uma estratégia formal totalmente díspar do que seria 
expectável. O projecto é assim fruto de uma contínua reflexão pessoal do 
arquitecto sobre um problema, ensaiando-se a sua perspectiva sobre a 
essência e desígnio de um edifício desta natureza.

Uma certa abertura e radicalismo16 marcaram o projecto das Termas de Vals. 
Da encomenda, Peter Zumthor apenas retém a necessidade de uma piscina 
interior e exterior, tudo o restante é aberto à discussão. Nada é dado como 
garantido, tudo é problematizado no sentido de se encontrarem espaços, 
formas e presenças únicas. O seu procedimento projectual procura ir além 
dos convencionais banhos termais, sendo todos os elementos pretexto de se 
repensar o problema na sua origem: qual o seu propósito e razão de ser, qual 
o seu papel na consolidação do edifício enquanto experiência de habitar. 

15 With the same objective of  generating a regularly irregular image, special cornerstones were selected for each of  the corner 
bonds and executed according to plan. Zumthor, Peter in Peter Zumthor: therme vals. Scheidegger & Spiess. Zurich, 
2007. p.  112
16 A certain openness and radicalism marked the path we took, accompanied by a group of  people from Vals whom the 
community had given the responsibility of  overseeing the project. The path soon pushed beyond the boundaries of  the specified 
program. We had retained the one basic specification of  building an indoor and an outdoor pool; all the rest was open to debate 
as we tried to find something special for the baths in Vals. Zumthor, Peter in Peter Zumthor: therme vals. Scheidegger & 
Spiess. Zurich, 2007. p.  90

16|17. Vista interior das Termas de Vals e uso da 
pedra gneiss, fotos da obra.
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A ideia de Zumthor trata-se de tentar encontrar algo especial para as termas em 
Vals17. 

Nós arquitectos pudemos pensar as Termas de Vals em termos radicais porque a 
população de Vals nos permitiu pensá-las em termos radicais. Eles queriam termas 
especiais para combinarem com eles e com a localidade deles; eles deixaram-nos 
orgulhosamente claro que eles e a sua aldeia também são especiais.18

Apesar de a certa altura do processo a equipa de especialistas de marketing 
e desenvolvimento terem alertado para o facto de que as termas eram demasiado 
exclusivas, iriam apenas atrair uma elite19, o projecto segue o seu rumo. O risco 
é assumido pelos cidadãos de Vals e tomado em proveito do desenho de 
Zumthor. O fortalecimento da confiança da comunidade no desenvolvimento 
do projecto de Zumthor reforça mais ainda a possibilidade do projecto das 
Termas de Vals assumir uma natureza de excepção e singularidade ímpar.

À partida a ideia do projecto é premeditadamente fugir da imagem 
convencional e expectável de espaços termais. O facto de ser um projecto da 
comunidade, como importante contribuição para as infra-estruturas turísticas20 e não 
“para” a comunidade, esclarece desde logo as suas orientações e objectivos. 

17 We had retained the one basic specification of  building an indoor and an outdoor pool; all the rest was open to debate as 
we tried to find something special for the baths in Vals. Zumthor, Peter in Peter Zumthor: therme vals. Scheidegger & 
Spiess. Zurich, 2007. p.  90
18 We architects were able to think the Thermal Vals in radical terms because the people in Vals permitted us to think it in 
radical terms. They wanted special baths to suit them and their place; they proudly made it clear to us that they and their village 
are special, too. Zumthor, Peter in Peter Zumthor: therme vals. Scheidegger & Spiess. Zurich, 2007. p.  181
19 At some point in the process, specialists in marketing and development, called in by the community, raised the alarm. 
They said the baths were too exclusive, they would appeal only to an elite, the risk was too great, the town was inviting financial 
disaster. The citizens of  Vals chose not to change course. The specialists quit the team. Zumthor, Peter in Peter Zumthor: 
therme vals. Scheidegger & Spiess. Zurich, 2007. p. 90/91
20 (...) project of  the community, as an important contribution to the tourist infrastructure. Zumthor, Peter in Peter Zumthor: 
therme vals. Scheidegger & Spiess. Zurich, 2007. p.  23

18. Iluminação zenital do principal tanque 
interior e estereotomia do piso, foto do interior de 
maquete de estudo. (1990-1996) Peter Zumthor

19. Vista do espaço em uso; possibilidade de 
observar a paisagem a partir do interior das 
Termas de Vals
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Em jogo está a construção de um lugar de exclusividade através do privilégio 
de poder ser diferente, sendo essa condição motor de atracção turística. 
Assim, tornam-se contraditórias e até falaciosas as seguintes palavras de 
Peter Zumthor:

Os Banhos Termais em Vals nunca foram pensados como um produto de marketing 
que iria atrair atenção através do reconhecimento do nome ou por ser um marco 
extravagante. Turismo arquitectónico não foi uma questão. A principal preocupação 
em todo o processo foi a qualidade dos serviços: banho como experiência e ritual.21 

Posto isto, seria perverso não considerar que o projecto das Termas de Vals é 
fruto de um plano económico, onde está subjacente o interesse num potencial 
lucro. Nesta circunstância o projecto de arquitectura do arquitecto Peter 
Zumthor é um produto transaccionável, possível pela existência de capital 
suficiente que permita o desenho e investimento numas termas especiais. 

O arquitecto aqui é mais um dos agentes que viabiliza a alteração do território 
no sentido da sua rentabilização e não no sentido de o democratizar e oferecer 
à comunidade. Aliado à pesquisa de uma excepcionalidade no desenho 
dos banhos termais, enquanto experiência e ritual, acresce a consequente 
visibilidade que o edifício poderá ter e sua repercussão económica. O objectivo 
de atrair novos hóspedes22 é o foco da vila de Vals e esse é alcançado através 

21 The Thermal Baths in Vals were never envisioned as a marketing product that would attract attention through name 
recognition or by being an extravagant landmark. Architectural tourism was not an issue. The overriding concern throughout 
was the quality of  the services: bathing as an experience and a ritual. Zumthor, Peter in Peter Zumthor: therme vals. 
Scheidegger & Spiess. Zurich, 2007. p.  180
22 The objective of  attracting new guests to Hotel Therme and the village succeeded from the first day. Ten 
years after the opening of  the baths, the number of  overnight visitors in Hotel Therme and neighboring 
accomodations has shown an increase of  45 percent on average. Every year over 140,000 visitor make use 
of  the baths, which can accommodate some 140 people at any one time for an unlimited period. Visitors 
are young and old; they come from all over. Zumthor, Peter in Peter Zumthor: therme vals. Scheidegger & Spiess. 
Zurich, 2007. p. 178

21. Vista do tanque que se prolonga do 
exterior até ao interior das Termas; banhos 
termais como ritual para o corpo

20. Esboço de estudo sobre a inserção do 
projecto das Termas na topografia e estratégia 
de iluminação do espaço interior. (1990-1996) 
Peter Zumthor
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da construção e promoção de uma experiência díspar dos banhos termais 
convencionais.
Ainda que exista no procedimento projectual de Zumthor o inegável 
interesse de problematizar a essência do que poderá constituir uns banhos 
termais, segundo o próprio, essa oportunidade deve-se ao facto da comunidade 
poder dar-se ao luxo de investir em ser especial.23 

Ao projecto das Termas de Vals reconhece-se essa condição de excepção 
onde o incentivo de tomar um rumo diferente está associado a um contexto 
económico que permite e privilegia essa opção. É essa circunstância que 
possibilita a Peter Zumthor assumir o risco de tomar outros rumos com o 
projecto, visto ser essa a possibilidade de rentabilizar a obra. 

Para Zumthor é esse carácter de excepção da encomenda que lhe permite 
problematizar a essência de uns banhos termais e desencadear através da 
obra de arquitectura uma presença única e irrepetível. Assim sendo, o luxo de 
se poder desenhar umas termas especiais é por ele considerado a oportunidade 
de explorar e desenvolver uma estratégia formal diferente do convencional. 

23 the community can afford to invest in being special. Zumthor, Peter in Peter Zumthor: therme vals. Scheidegger & 
Spiess. Zurich, 2007. p. 181
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22. Vista sobre o uso e ocupação do terraço e 
tanque exterior das Termas de Vals por altura 
do Verão.

23. Relação do terraço e tanque exterior das 
Termas com a paisagem envolvente do Vale 
de Vals 
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4. Circunstâncias despertadoras do meu projecto-de-arquitectura

4.1 Exercício de Projecto do 1ºano
. Recompor a paisagem

4.2 Exercício de Projecto do 4ºano
. Definir uma estratégia de projecto

4.3 Buenos Aires: cidade, casa, escola
. Problema de coexistência

4.4 São Paulo: encontro com as obras de Lina Bo Bardi
. Espaço de actuação do arquitecto na transformação do território
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Um projecto-de-arquitectura é fruto de uma contínua construção pessoal. 
Assim, após uma reflexão sobre a natureza do “fazer projecto”, importou 
tomar consciência das diferentes circunstâncias que contribuíram para 
a organização do meu projecto-de-arquitectura. Estas circunstâncias –
em ocasiões e com durações distintas – são sobretudo despertadoras da 
problematização e aproximação à disciplina de arquitectura. 

As duas primeiras circunstâncias correspondem a dois exercícios de projecto 
de âmbito curricular: um exercício do primeiro ano (2013) e um exercício 
do quarto ano (2017). As outras duas decorrem de uma experiência no 
estrangeiro entre 2017 e 2018: a estadia na cidade de Buenos Aires e a visita 
a São Paulo. 
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O exercício de projecto proposto previa a problematização de uma parcela 
do Parque da Cidade sob o pretexto de pensar o desenho de um bar. O 
exercício impunha diversas condicionantes, sendo que se destacavam: a 
modularidade da proposta – módulo de 2,5 x 2,5 m como métrica de desenho 
– ; requisitos elementares – cada espaço correspondia a um determinado 
número de módulos – ; a inexistência de exigências estruturais e definição 
de materialidades.

A primeira abordagem ao enunciado decorreu da intenção de procurar 
compreender a natureza do lugar em questão para posteriormente poder 
projectar a sua transformação. O exercício era assim entendido como 
pretexto de criar um diálogo entre problema-projecto – seus requisitos e 
condicionamentos – e lugar. 

Ciente do enunciado, o desenvolvimento do exercício foi desencadeado 
pelas impressões de uma primeira visita ao terreno, onde se clarificaram as 
orientações do desenho. A leitura dos traços gerais da parcela de terreno: 
desde a topografia, vegetação e percursos, até à presença do Edifício 
Transparente e do mar nas proximidades, permitiu esclarecer qual o rumo 
a tomar para a transformação daquela paisagem. Deste modo, a apreensão 
da paisagem tornou-se desde logo preponderante para a selecção do lugar 
de implantação do bar. 

4.1 Exercício de Projecto do 1ºano

01. Esquiços com anotações da 
primeira visita ao terreno
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Entre a vegetação, tirando proveito de um declive acentuado, são desenhadas 
um conjunto de novas volumetrias com a intenção de compor una nova 
condição de usufruto daquele espaço. Através da perspectiva do que seria 
habitar aquela paisagem é elaborada uma estratégia formal tendo em 
vista despontar novas relações espaciais e uma consequente alteração da 
percepção da circunstância. Assim, o desenho do projecto é directamente 
nutrido pela consideração do território como matéria prima de desenho. 

Ainda que o projecto estivesse vinculado a um enunciado, a sua elaboração e 
definição transcendeu a estrita correspondência às exigências apresentadas. 
Ao longo do processo, a compreensão do exercício permitiu a simultânea 
desfragmentação e libertação dos requisitos do exercício, consentindo a 
oportunidade de reflectir sobre a transformação da paisagem.

Assim, neste primeiro exercício de projecto, a tradução do problema em 
forma decorreu na sua maioria da interpretação pessoal do território. 
Não seguindo uma ideia pré-concebida ou pressupostos arquitectónicos, a 
sistematização de uma estratégia formal surgiu como reacção a um conjunto 
de primeiros estímulos e intuições sobre a vivência daquele espaço.

02. Primeiro esquiços de estudo sobre a modulação e 
implantação do bar no terreno 
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Hoje, torna-se para mim evidente a correlação do desenvolvimento do 
exercício e uma anterior visita à Piscina das Marés de Leça da Palmeira de 
Álvaro Siza Vieira. Ainda que na altura o entendimento daquele projecto 
fosse escasso, o experienciar da obra tornou-se fundamental como modelo 
despertador deste primeiro contacto com um exercício de projecto. Neste, 
racionalizava inconscientemente a experiência da obra de arquitectura, 
transportando-a como modelo para a problematização de um outro 
enunciado, numa outra circunstância. 

Do mesmo modo que a obra Piscina das Marés convidava à leitura da 
paisagem numa perspectiva completamente distinta e enaltecia uma 
redescoberta da mesma através de um novo uso; o meu projecto procurava 
de igual modo desencadear esse efeito em quem o habitasse. O propósito do 
procedimento estava na compreensão do método de Siza ganhar domínio 
sobre um enunciado e conquistar liberdade no desenho da transformação do 
território, independentemente de todos os condicionamentos. Desta forma, 
o objectivo principal do exercício era poder revelar um novo entendimento 
e vivência daquela paisagem por meio da inserção de um projecto de 
arquitectura.

No decorrer do exercício, o foco deriva do desenho de um bar – cerne do 
exercício – para uma reflexão sobre a transformação do território. Aquele 
torna-se pretexto de reconhecer a operatividade da paisagem na sua própria 
alteração, identificando as potencialidades da sua modificação. A abstracção 
do enunciado torna possível essa reflexão sobre as inúmeras vias possíveis 
de se redesenhar e recompor a paisagem através de um procedimento 
projectual.

03. Esquiços de estudo sobre a espacialidade 
do bar e sua relação com a paisagem

04. Esquiços de estudo da inserção das 
volumetrias na paisagem 
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05|06. Esquiços de estudo do percurso de 
chegada à entrada do bar e integração da 
volumetria na paisagem 

Perante um enunciado algo abstracto o desenvolvimento deste primeiro 
exercício de projecto, ainda que de forma vaga, permitiu esclarecer a 
natureza do procedimento projectual enquanto procedimento que visa 
a transformação da paisagem. Deste modo, ao problema do enunciado 
associou-se  o pretexto de (re)pensar a paisagem com o próposito de a alterar 
segundo uma nova perspectiva de habitar.

Perante essa pesquisa da recomposição da paisagem, o desenho revelou-
se como um instrumento fundamental, não apenas na sistematização e 
comunicação de uma estratégia formal, como também na problematização 
do problema.

Nesta primeira aproximação à esfera da disciplina, a realização do exercício 
confrontou-me com a possibilidade de poder pensar através do desenho. 
Desta forma, o desenho passa a ser considerado como um meio privilegiado 
para fixar, ordenar e tomar consciência de uma reflexão acerca do projecto; 
sendo que ao mesmo tempo que me permite clarificar o problema do 
enunciado, permite de igual modo sistematizar uma transformação da 
paisagem.

À possibilidade de pensar esse recompor da paisagem junta-se a descoberta 
das potencialidades do desenho como espaço pessoal de contínua reflexão, 
construção e manifestação de um de projecto-de-arquitectura próprio, além 
do enunciado do projecto.

. Recompor a paisagem
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4.2 Exercício de Projecto do 4ºano

O enunciado do exercício determinava como alvo da intervenção um terreno, 
na altura desocupado, no Campo 24 de Agosto, no Porto. O exercício previa 
o desenho de uma Escola Básica, tendo presente um longo e objectivo 
conjunto de requisitos.

Numa zona urbana que vagamente conhecia, a ideia do projecto era 
primeiramente revelar uma arquitectura com a efectiva capacidade de 
instruir um novo uso àquela parcela de terreno. Prevendo o desenho de 
um equipamento de excepção, prevaleceu uma ideia de comum habitar 
do espaço. O desenho teve como fim esclarecer uma estratégia formal o 
mais clara e assertiva possível, quer enquanto projecto de arquitectura quer 
enquanto espaço a ser habitado. 

O desenho do projecto derivou da interpretação do enunciado – dos seus 
condicionamentos, exigências e desígnios –, onde um entendimento pessoal 
das dinâmicas e modos de funcionamento de uma Escola é considerado 
material informador do procedimento. Neste procurou-se optimizar e ordenar 
uma ideia de projecto tendo em conta os usos, funções e relacionamento dos 
espaços.

Reconhecendo o objectivo do exercício: projectar um complexo equipamento 
escolar; o seu desenho partiu da ideia de um grande pátio central de recreio 
poder ancorar toda a composição. Como ponto de partida do desenho, 
este espaço permitiu organizar e hierarquizar os diversos requisitos a que 
o enunciado obrigava a corresponder. A ideia de determinar este espaço 
de recreio como ponto central da composição, tornou-o num elemento 
estruturante de toda a estratégia do projecto.

01. Maquete de entrega intermédia
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Como elemento ordenador de toda a estratégia formal do projecto, o pátio 
permitiu estratificar o problema em dois: no piso térreo foram localizados 
todos os grandes espaços de uso comum – à excepção da biblioteca – 
sendo que lhe estão subjacentes usos mais dinâmicos que possibilitariam a 
implementação de uma maior continuidade do espaço; nos pisos superiores 
foram instalados todos os espaços administrativos e lectivos, assumindo 
uma certa autonomia em relação à agitação do recreio, ainda que todos os 
espaços de distribuição foram encarados como potenciais espaços de reunião 
e uso comum, inclusive comunicando entre si através de mezzanines.

Percebendo que a complexidade e objectividade do enunciado era maior em 
relação aos exercícios anteriores, o desafio de formular uma síntese coesa e 
coerente era igualmente maior, nomeadamente com as fortes exigências de 
infraestruturas e construtivas. Estas assumiram um papel crucial não apenas 
como condicionamentos, mas despertadores da racionalização de uma 
ideia de projecto. Tais exigências ajudaram quer a problematização como a 
determinação de uma ordem no projecto. 

02. Primeiros esquiços de aproximação ao problema 
do enunciado 
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A evolução do procedimento ocorre pela necessidade de racionalizar uma 
reflexão sobre um problema-projecto, transformando-o no pretexto de fixar 
a organização de um espaço comunitário e desencadear a sua fruição. Todas 
as questões técnicas como: climatização de espaços, estrutura, materiais, 
acessibilidades, entre outras, integraram a determinação da estratégia 
formal do projecto, sendo todas elas indispensáveis para o esclarecimento 
da ideia de projecto.

O desenho acabou por decorrer da interpretação do que é a vida diária de 
uma Escola: do que são as suas dinâmicas e potencialidades de uso enquanto 
espaço comunitário, do que poderá constituir esse espaço, formativo, didático 
e de trabalho, para quem o usa quotidianamente, seja o estudante, professor 
e/ou funcionário.

03. Esquiços de estudo sobre o detalhe construtivo 
do vão tipo do projecto

Num exercício como o do 4º ano, onde a aproximação ao contexto real 
determina exigências maiores, a dificuldade encontra-se na possibilidade de 
organizar um projecto de arquitectura para lá da rígida e linear resposta às 
exigências do enunciado. 

A complexidade do exercício evidenciou a necessidade de no procedimento 
projectual se ser capaz de clarificar a sistematização de uma estratégia 
formal, tornando inteligível uma reflexão para lá do problema circunscrito 
ao enunciado.

Assim, no procedimento projectual está em causa o domínio de um problema 
sem que este se sobreponha à determinação do desenho do projecto. Os 
requisitos e condicionamentos são pretextos dos quais se procura libertar o 
desenho do projecto, permitindo a definição de uma estratégia. 

. Definir uma estratégia de projecto

04. Esquiços de estudo das volumetrias e altime-
trias do projecto
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05. Esquiços de estudo do projecto indicadores da 
definição de uma estratégia 

Apesar das contigências do enunciado, a relevância do procedimento está na 
oportunidade que o mesmo concede ao arquitecto de ir além do pressuposto 
e expectável, não num sentido de total abstracção da razão de ser do 
enunciado, mas na sua racionalização enquanto problema em potência a ser 
explorado a partir do desenho do projecto.  

Para isso a construção e reconhecimento de um projecto-de-arquitectura 
próprio torna-se decisivo para a problematização de um problema para lá 
da sua função. É esse esclarecimento e domínio sobre toda a informação 
como materiais informadores do desenho, que permite definir uma estratégia 
orientadora de toda a composição do espaço, não como consequência, mas 
como leitura pessoal do significado do problema enquanto espaço a ser 
habitado. 
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Viajo de Buenos Aires a Lisboa, sob a impressão do enorme e compacto tecido, 
malha de 144 x 144 metros poisada na planície, entre o mar e o Rio da Prata. 

Não consigo imaginar o fim ou periferia; os limites serão os da necessidade de 
crescimento. Cada novo quarteirão, clandestino ou planeado, prolongará ruas 
igualmente animadas.1

A decisão de rumar à América Latina em Erasmus deveu-se à curiosidade e 
oportunidade de poder vir a tomar contacto com uma realidade diferente. 
Ainda que o objectivo fosse conhecer outra(s) cultura(s), nenhuma expectativa 
poderia fazer justiça ao que viria a ser essa experiência, sobretudo em relação 
à descoberta de uma outra escala e vivência urbanas. 

Desde o Aeroporto Internacional de Buenos Aires até ao “centro” da cidade 
uns longos cinquenta minutos de autocarro serviram de apresentação de uma 
cidade aparentemente sem fim. A “Paris” da América do Sul apresentava-se 
como um imenso espaço urbano, onde uma malha compacta de cuadras2 se 
prolonga infinitamente em direcção à periferia3. Salvo raras excepções, a 
cidade é desenhada por meio de uma retícula ortogonal e regular de ruas 
e avenidas, onde a determinação prévia de uma ordem clara do traçado 
permite a organização do espaço urbano como um único todo. 

Após ter vivido a minha infância e adolescência na cidade da Guarda, 
uma pequena cidade do interior, e depois, com a entrada na faculdade, ter 
mudado para a modesta cidade do Porto; a dimensão de Buenos Aires rompe 
por completo com a familiaridade da escala urbana que até então havia 
experienciado. Naquela cidade sul-americana era inevitável ser-se subjugado 
a uma sensação de pequenez perante a monumentalidade da cidade: desde 
as avenidas, edifícios, ritmos, trajectos, até às filas nos transportes, ofertas 
culturais, gastronómicas, etc. Essa percepção era, desde logo, sublinhada na 
sensação de se atravessar e caminhar pela Avenida 9 de Julio4 fosse em dia de 
semana, com todo o trânsito automóvel e de colectivos5, como por ocasião do  
Festival Anual do Assado, dominada pela multidão sem fim. 

1 SIZA VIEIRA, Álvaro. Brasil  in 01 Textos. Parceria A. M. Pereira, Lisboa, 2019. p. 51
2 Quarteirões.
3 A implantação e planeamento urbano da cidade de Buenos Aires decorre de uma evidente influência 
da sua fundação espanhola. A partir de um traçado regular e ortogonal dinamiza-se o desenho de todo o 
espaço urbano.
4 Eixo viário principal da cidade que funciona como corredor de distribuição da maioria do tráfego. Em 
alguns pontos chega a ter 20 vias de trânsito: 16 para trânsito normal e 4 para transportes colectivos.
5 Autocarros

4.3 Buenos Aires: cidade, casa, escola

01. Avenida 9 de Julio, Festival Anual do 
Assado
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A sensação de surpresa e impotência perante a escala da cidade de Buenos 
Aires remeteu o seu reconhecimento aos fragmentos que se descobriam e 
associavam ao longo da sua vivência. Desde a inicial procura incessante de 
casa, às saídas nocturnas, às deambulações e passeios diurnos ou diversos 
percursos até à Ciudad Universitaria; aos poucos reconheciam-se algumas das 
zonas e seu papel na vida da cidade: San Telmo como sendo o bairro histórico 
com ruas mais estreitas e calcetadas e edificado mais baixo; Recoleta como um 
bairro mais moderno com um contexto socio-económico mais elevado, com 
pequenas praças e espaços verdes, ruas alcatroadas e edifícios habitacionais 
mais altos; Retiro como sendo a zona de confluência das chegadas e partidas 
dos transportes de mercadoria e pessoas da capital argentina; Palermo como 
sendo a zona “cool” da cidade, mais comercial, com as lojas, restauração e 
bares em voga; La Boca como uma das zonas mais pobres e marginalizadas 
da cidade, ainda que com equipamentos culturais relevantes como a Usina 
del Arte6 ou a icónica e peculiar Bombonera7; Puerto Madero como a zona 
dos arranha céus das empresas multinacionais e habitação de luxo junto de 
uma reserva natural, sobre uma zona de antigas docas; a Villa 31 como a 
“favela” da cidade onde sob a via rápida, entre a zona ferroviária e portuária 
do Retiro, se fixa a população migrante e mais pobre da cidade.

6 Centro cultural circunscrito ao antigo edifício de uma central eléctrica que abasteceu a cidade de Buenos 
Aires ao longo do século XX.
7 Estádio de futebol do Clube Atlético Boca Juniors – clube mítico argentino – constituído por uma bancada em 
meia-lua e a volumetria das tribunas que a encerra, circunscrevendo-se o edifício à métrica da malha urbana.

02. Vista sobre a cidade desde a cobertura do Edifício 
Comega na Avenida Corrientes 
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Em constante movimento, a cidade é moldada pelo ritmo dos movimentos 
pendulares a que está sujeita – seja dos colectivos, subte8 ou comboios. Os 
milhões de pessoas que diariamente ali confluem e circulam, obrigam a 
uma organização atenta do espaço de acordo com os fluxos, muitas vezes 
ininterruptos. Assim, por meio da vivência da cidade clarificaram-se noções 
quanto à escala, dimensão e organização do espaço urbano em função de 
sua optimização: ochavas9 como elementos facilitadores da visibilidade do 
trânsito, por vezes caótico; largos passeios atendendo às marés de gente quer 
em circulação como nas longas filas de espera para os transportes; um eixo 
viário exclusivo para colectivos: metrobus, nas principais vias de trânsito da 
cidade; a sobreelevação de ferrovias para o comboio poder cruzar a cidade; 
as vias na sua maioria arborizadas traçando o sombreamento tanto das 
faixas de rodagem como dos passeios; o calibre variável das ruas e avenidas 
consoante o volume de trânsito a que correspondem quotidianamente. 

No fundo, habitar aquela cidade possibilitou tomar conhecimento de um 
conjunto de problemas sobre o desenho de um espaço urbano tão vasto e 
com tantas exigências, sobretudo a nível das infraestruturas e eixos viários 
necessários ao escoamento e distribuição dos colossais fluxos diários.

Presente a relevância da capital argentina, tanto no panorama Sul americano 
como a nível internacional, é natural que a mesma se assuma como um polo 
atractivo de muita gente. Como consequência, a cidade de Buenos Aires 
acaba por ser construída por força de uma miscigenação das diferentes 
culturas que nela confluem, sendo a própria arquitectura representativa da 
influência das comunidades que ao longo do tempo ali passaram e fixaram. 

8 Metro
9 Os cantos das cuadras são chanfrados de forma similar ao que acontece no Plano Cerdá de Barcelona, 
contudo aqui apenas se verifica ao nível do piso térreo. 

03. Vista sobre a Avenida Corrientes

04. Rambla do Puerto Madero junto da Reserva 
Natural
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Se se considerar que naquela área metropolitana reside cerca de 30%10 da 
população do país, aos quais se somam os inúmeros viajantes, estudantes 
e trabalhadores que transitam temporariamente pela cidade, torna-
se compreensível o compacto tecido que se extende sem fim à vista e a 
sobrelotação das suas cuadras. A cidade sofre assim de uma significativa 
pressão demográfica, conjugando em paralelo paradigmas tão opostos 
como a Villa 31, um assentamento informal de construções e condições 
extremamente precárias, e o não distante Puerto Madero, com as sedes de 
multinacionais e apartamentos de luxo com vista para uma reserva natural.

Naquela que é uma cidade em constante rotação torna-se interessante 
observar as diferentes velocidades a que as cuadras se desenvolvem, coexistindo 
simultaneamente edifícios de apenas um piso térreo e grandes torres. Esta 
iregularidade determina como imagem de marca da cidade porteña11 as 
medianeras12, como que elementos em espera da evolução dos lotes vizinhos. 
Este contraste e discrepância do edificado sublinha o facto de Buenos Aires 
ser uma cidade em contínuo crescimento e transformação procurando dar 
resposta a toda a demanda existente.

De modo similar ao que actualmente sucede na larga maioria das grandes 
cidades mundiais, a escassa oferta de habitação determina uma tendência 
para a rentabilização máxima do espaço existente densificando o seu uso, 
inflacionando o seu preço e remetendo para segundo plano questões de 
habitabilidade e até de salubridade.

10 13 milhões de habitantes residem na área metropolitana de Buenos Aires dos 44,49 milhões (2018) da 
população Argentina.
11 Os habitantes de Buenos Aires são conhecidos como porteños.
12 Empenas

05. Medianeras, esquina da Avenida Corrientes e 
Avenida Leandro N. Alem

06. Château Libertador Residence, “polémico” 
edifício de habitação na Avenida del Libertador
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Exemplo disso, foi o lar que a muito custo encontrei para a minha estadia 
de cerca de cinco meses. Após um mês de procura, a habitação que pude vir 
a chamar de “casa” na rua Guatemala era uma construção no interior da 
cuadra, naquilo que aparentava ter sido um logradouro. Um corredor exterior 
servia de acesso a uma dita habitação de 7 quartos (3 dos quais “enterrados”, 
outros 3 com janelas mínimas e um outro em mezannine), com cozinha/sala 
(igualmente “enterrada”), uma casa de banho de serviço, uma casa de banho 
completa e uma terraza. Isolada da agitação da cidade, circunscrevia-se ao 
interior da cuadra a coabitação de 8 pessoas, de 6 nacionalidades diferentes.
 
A construção resumia-se a um conjunto de acrescentos que, independentemente da 
qualidade, constituiam um espaço a rentabilizar. A estratégia era a de encaixar 
o máximo de compartimentos possível, em detrimento da dimensão e 
condição daqueles. Manifestamente não existia uma atenção significativa 
sobre a organização do espaço para além da resposta a um conjunto de 
requisitos básicos: comer, lavar e dormir. A excepção seria a típica terraza 
argentina, cujas razoáveis dimensões a transformavam num espaço central e 
multifuncional na vivência da casa, fosse como: sala de estar e de refeições, 
local de secagem de roupa, de corte de cabelo, de festas, de assados, de 
conversas, de cumbia13, etc. A terraza existia como “pulmão” da casa, de onde 
se tinha percepção da cidade em que nos inscrevíamos.

Nesta “casa” era comprometida toda e qualquer qualidade do espaço em 
função da sua máxima rentabilização, problema genericamente inerente 
à actual densificação das cidades onde frequentemente se despreza por 
completo a habitabilidade, qualidade e salubridade dos espaços. Ignorando 
convenções e normas de organização do espaço, esta construção representa 
aquela que é uma situação recorrente ao habitar uma cidade com a dimensão 
de Buenos Aires, condições precárias que actualmente se generalizam como 
resultado do aumento exponencial da procura e densidade das cidades.

13 Cumbia é uma série de ritmos musicais tradicionais da América Latina, seguindo diversos subgéneros 
dependendo do país.

07|08. Plantas do r/chão e 1ºpiso da “casa” 
de Buenos Aires

09. Vista do meu quarto para a terraza
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10|11|12. Corte perspectivado, perspectiva do espaço sala/cozinha “enterrado” e da terraza
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Ao contrário do que seria expectável de uma cidade à beira rio, Buenos Aires 
na sua maioria não se volta para o estuário do rio da Prata. A implantação 
e organização das zonas portuárias e dos acessos (linha férrea e via rápida) 
determina um geral afastamento da vivência da cidade em relação ao rio. 
Isolada da restante cidade de Buenos Aires e implantada junto do rio e de 
uma reserva natural, a Ciudad Universitaria é uma das excepções. 

Dos diversos edifícios do campus14 da Ciudad destacam-se dois edifícios 
“gémeos”, sendo que um deles corresponde ao edifício da Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) (1963), ocupado antes mesmo de estar 
finalizado.
 
Agora, depois da sua vivência, parece-me claro que o edifício da FADU 
poderá ser encarado como metáfora da cidade de Buenos Aires. Desde logo, 
pela dimensão do edifício: 74 x 150 metros e 30 metros de altura e pela 
quantidade de estudantes que ali se dirigem diariamente: cerca de 20 000 
distribuídos pelos 3 turnos dos diferentes cursos. 

A excepcionalidade do edifício está na assunção do projecto de arquitectura 
como mero pretexto de criar uma ordem susceptível de corresponder às 
necessidades de uma comunidade diária de mais de 20 000 pessoas, ciente 
dos fluxos, áreas, condicionamentos e problemas que isso exige. Definida a 
organização clara e pragmática do problema, o edifício obtém a capacidade 
de integrar no seu interior inúmeros usos e diferentes disposições do espaço. 
Ao longo dos 6 pisos – subsolo, piso térreo e mais 4 pisos – distribuem-
se: diferentes tipos de sala de aula, um minimercado, auditórios, infantário, 
biblioteca, cantina, papelarias, repografias, quiosques, cafetarias, salas de 

14 O projecto inicial para a Ciudad Universitaria previa a construção de uma área de 83 hectares, sendo 
que parte seria conquistada ao rio da Prata. O projecto do complexo era todo ele desenhado por uma 
equipa de 4 arquitectos: Eduardo Catalano, Horacio Caminos, Eduardo Sacriste e Carlos Picarel. Apenas 
parte do projecto viria a ser construído por motivos económicos.

13. Vista de uma das salas da FADU sobre a 
cidade (Sudoeste): Estádio Monumental do 
River Plate e bairro Núñez

14. Pátio (“praça”) central do edifício da FADU
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estudo, zonas administrativas, zonas de estar, etc. Assim sendo, o desenho 
do edifício é equiparável ao desenho de um grande contentor com 
disponibilidade de comportar e incorporar os inúmeros usos – formais ou 
informais – a que está sujeito ao longo do tempo, despoletando diferentes 
situações espaciais conforme a necessidade.

O edifício da FADU é relevante sobretudo por nele se sentir uma verdadeira 
correspondência entre a organização e uso do espaço com a noção de 
faculdade pública. Para além das propinas serem gratuitas, está patente a todo 
o espaço a sensação de se habitar um autêntico espaço comum, de reunião 
e manifestação. Quer pelo seu desenho como pela sua ocupação, o edifício 
da faculdade configura uma extensão do espaço público: o pátio central é 
a “praça central” do edifício onde converge a manifestação e vivência de 
toda a comunidade e os corredores largos dos diferentes pisos são como que 
“ruas” de distribuição para as diferentes salas e espaços. Nestas útlimas, e 
à semelhança do que acontece na cidade, são ainda implantadas pequenas 
estruturas modulares que servem de cafetarias, repografias, papelarias, etc. 

A singularidade do edifício reside no modo como este recebe e corresponde 
diariamente ao fluxo colossal de pessoas e actividades distintas consentindo 
em simultâneo a sua alteração por esse movimento, actualizando-se e 
optimizando-se, tal qual a cidade no exterior.

Do mesmo modo que Buenos Aires nasce da sistematização de uma malha 
regular que ordena e orienta toda a organização do espaço urbano, o 
projecto para a FADU decorre igualmente da clarificação de uma estrutura 
que possibilita a conquista de uma liberdade sobre a fruição e organização 
interna do edifício, sem, todavia, pôr em causa o propósito e essência do 
projecto. A sua qualidade arquitectónica permite-lhe a contínua mutação 
do espaço, sem comprometer a integridade e fiabilidade do edifício quanto à 
sua função de servir como espaço de ensino e de trabalho.

15. Ponto de encontro das horas de almoço, 
ponte de ligação à Reserva Natural, a Norte 
do edifício da FADU.

17. Vista exterior do edifício da FADU

16. Planta tipo do projecto do edifício que 
viria a ser ocupado pela FADU
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. Problema de coexistência

A circunstância de morar na cidade de Buenos Aires trás consigo a 
experiência extrema de habitar verdadeiramente um espaço urbano. Através 
da sua vivência é exaltada uma nova cultura de habitar a cidade, onde uma 
imensa concentração urbana alerta para novas perspectivas de pensar e 
organizar a cidade.

Habitar a capital argentina revelou-se um espaço de estudo sobre novas 
escalas e organizações do espaço urbano, clarificando os diferentes problemas 
e desafios presentes no desenho de uma cidade actual e as estratégias de 
domínio de tal complexidade territorial. 

O problema de desenho, em Buenos Aires como numa outra cidade, poder-
se-á resumir a um problema de coexistência; coexistência de necessidades, 
exigências e funções. Num mesmo território, num único espaço urbano, 
procura-se conseguir compatibilizar os muitos equipamentos e infraestruturas 
necessárias ao funcionamento da cidade, os fluxos diários de habitantes, as 
múltiplas culturas dos habitantes, o variado conjunto de exigências que uma 
concentração urbana daquela dimensão implica. Tudo isto tendo presente a 
dificuldade de determinar o balanço e equilíbrio de uma cidade tão imensa, 
sem pôr em causa a qualidade, salubridade e habitabilidade do espaço, 
garantindo condições dignas a toda a população. 

Numa situação geográfica tão díspar daquela que me era familiar, a experiência 
de Buenos Aires permitiu sensibilizar um projecto-de-arquitectura não para 
soluções, mas para a tomada de consciência dos problemas de desenho aos 
quais o desenho da cidade está susceptível, enquanto parte integrante da 
problematização, organização e transformação do espaço.  
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18. Reserva Natural do Puerto Madero
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4.4 São Paulo: encontro com as obras de Lina Bo Bardi

Da viagem, pós período de intercâmbio, poderia referir diversos momentos 
e locais significativos na identificação e construção de um projecto-de-
arquitectura próprio. No entanto, de todos os lugares transpostos, São Paulo 
– ou Sampa como lhe chamam – destaca-se. O objectivo principal de chegar 
a São Paulo era ir ao encontro e conhecimento da obra de Lina Bo Bardi 
– arquitecta marcante do meu percurso académico, ainda que fugazmente 
estudada. 

Como é hábito nas cidades de renome das “Américas”, a chegada nunca 
é bem chegada, prolongado-se esta por largos minutos até à entrada nas 
colossais estações rodoviárias, equiparáveis a aeroportos. São Paulo é 
um desses casos onde, para um português habituado a outra escala e 
consequentemente a outras distâncias, se sente a vagarosa aproximação do 
autocarro ao aglomerado urbano, deixando para trás o verde da paisagem.
 
De novo numa cidade sem fim à vista, via-me embrenhado em grandes 
avenidas ladeadas de grandes edifícios. Distante da planimetria de 
Buenos Aires, São Paulo denunciava os desníveis da topografia no seu 
traçado, “aumentando” com isso as distâncias. Não obstante as diferenças 
topográficas, e à semelhança da minha experiência na capital argentina, as 
avenidas surgiam como espaços de grandes eventos e reunião de multidões, 
neste caso: o Carnaval.

01. Vista sobre o MASP desde 
a Avenida Paulista
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Com o seu vão livre de mais de 70 m, reconhece-se ao longe a singularidade 
da obra de Lina Bo Bardi e a repercussão que tal edifício tem no desenho 
do espaço urbano. O MASP1 marca uma das avenidas principais da cidade 
de São Paulo: Avenida Paulista, sobressaindo por entre grandes torres, 
localizando-se em frente ao Parque Trianon. O fascínio começa, desde logo, 
na capacidade do edifício definir uma praça coberta e consequentemente 
um local de paragem, de reunião e manifestação – lugares que escasseiam 
ao longo da cidade. Assim, o projecto de Lina não somente representou a 
possibilidade de desenhar e construir um grande equipamento cultural para 
a cidade, como igualmente foi pretexto de reflectir sobre a repercussão que 
tal procedimento poderia ter na cidade; nomeadamente no valor e potencial 
da obra enquanto espaço colectivo para a cidade. 

O deslumbre subjacente ao edifício do Museu de São Paulo é a manifesta 
sensação com que se fica do projecto de arquitectura de Lina Bo Bardi servir 
uma consciência colectiva2 do espaço urbano. O edifício é idealizado como 
um contributo para a vivência da cidade com o desenho de mais um espaço 
para a comunidade. Não apenas o projecto comporta o aparecimento de 
um novo museu, como igualmente abrange a definição de um novo espaço 
comum: uma nova praça, disponível a ocupações provisórias e informais, 
sejam elas: concertos, feiras, circos, exposições, manifestações, pausas de 
almoço, encontros, reuniões, etc. Em contraponto com o arvoredo e vegetação 
do Parque Trianon, o projecto determina na Avenida Paulista o aparecimento 
não apenas de um museu, mas também de uma praça; praça essa que se viria 
a tornar simbólica para a vida social, cultural e política do paulistano.

1 Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, projecto realizado entre 1957 e 1967 com algumas 
paragens devido a tensões políticas com a arquitecta.  
2 “O que eu quero chamar de monumental não é questão de tamanho ou de “espalhafato”, é apenas um 
fato de coletividade, de consciência coletiva. O que vai além do “particular”, o que alcança o coletivo, pode 
(e talvez deve) ser monumental.” BARDI, Lina Bo in Lina por escrito. Cosac Naify, São Paulo, 2009. p.126

03. Manifestação de mulheres sob o 
vão do MASP

02. Praça sob o vão do MASP
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No mesmo sentido, a visita ao SESC Pompeia dá notícia do engenho 
de um projecto de arquitectura que conserva uma extraordinária 
contemporaneidade com os seus cerca de 40 anos de vida. No sítio que em 
tempos foi uma unidade fabril toma agora lugar uma outra realidade paralela 
à triste cidade.3. A memória colectiva de um espaço laboral foi substituída por 
um espaço comunitário de lazer. Como que um refúgio citadino em pleno 
uso,  o SESC oferece uma multiplicidade de actividades, desde apanhar 
banhos de sol, praticar exercício físico, consultar livros, tomar refeições,  
assistir a espectáculos e exposições, frequentar workshops, ter consultas de 
saúde, até ao simplesmente “estar” em conjunto. Os armazéns da “Fábrica 
da Pompeia” configuram um complexo de espaços sensíveis e indissociáveis 
à dimensão colectiva da vida da comunidade onde se insere, sobretudo em 
relação ao seu lazer e convívio. 

A genialidade do Pompeia reside no facto de ali se pressentir um projecto 
de arquitectura em contínua construção, vinculado aos seus habitantes, às 
suas exigências e necessidades, sem contudo pôr em causa a sua validade e 
essência iniciais. A razão daquela obra arquitectura é existir enquanto lugar 
a ser moldado e apropriado pelos usos a que está sujeito, palco das inúmeras 
actividades –  formais e informais –  que nela tomam lugar. Essa é a ideia do 
projecto e essa é a sensação com que se fica ao habitar o espaço.

Seja no MASP como depois no SESC Pompeia, a vivência dos projectos de 
Lina Bo Bardi foram – e são –  para mim meio de reconhecer o projecto de 
arquitectura com pretexto de reflectir e vir a determinar a construção de um 
lugar sensível à imprevisibilidade da vida4 do homem. 

3 BARDI, Lina Bo in Lina por escrito. Cosac Naify, São Paulo, 2009. p. 149
4 Bom, qual é o objeto, o objetivo da arquitetura? Eu poderia dizer: “amparar a imprevisibilidade da vida”. (...) No fundo, 
a arquitetura somos nós, e uma cidade é feita mais dos comportamentos dos homens do que das construções. A arquitetura 
ampara essa imprevisibilidade da vida. ROCHA, Paulo Mendes da in Mendes da Rocha: “A cidade é feita mais 
de homens do que de construções”, entrevista ao EL PAÍS, 2018, São Paulo.

04. Perspectiva de entrada: “rua” central de distribuição 
para os diversos espaços e actividades

06. “Rua da Praia”

05. Interior dos armazéns da “Fábrica Pompeia”, 
vista junto da zona de biblioteca 

07. Espaço de leitura e jogos de mesa em estruturas 
de betão sobreelvadas do solo.

10. Teatro do SESC Pompeia

11. Foyer do Teatro do SESC Pompeia

08. Espaço para actividades infantis sob as estruturas 
de betão.

09. “Sala de estar” do SESC Pompeia

04 05

06
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A toda a hora do dia e da noite, ou quase, reina neste lugar uma incrível sensação 
de liberdade, de fluidez e de prazer. Pessoas de todas as idades e classes sociais 
correm da piscina para a biblioteca antes de pararem para uma última caipirinha 
ao som da melhor musica brasileira. A convivialidade substitui a competição, como 
o vento o ar condicionado. A utopia, tão sonhada, das Casas de Cultura ao Centre 
Pompidou, existe: ela está em São Paulo.1

As duas visitas à obra de Lina Bo Bardi foram significativas para a 
desinquietação do meu projecto-de-arquitectura. No entanto, a experiência 
de plenitude no habitar da “Fábrica Pompeia” torna-se preponderante para 
a redescoberta do espaço de actuação do arquitecto na transformação do 
território.

Ao englobar uma transformação política, económica e social, o desenho 
do projecto do SESC representa a possibilidade de confiar no saber ver e 
pensar um problema e não uma resolução ou solução a transpor para outra 
circunstância. O projecto de Lina não me ensina um modo de fazer, dá-me 
notícia de um caminho, de uma estratégia de aproximação ao problema de 
desenho.

Assim, no SESC esclarece-se que, apesar das exigências e condicionamentos 
intrínsecos à encomenda, o verdadeiro compromisso do desenho é com 
compreensão da condição humana, tornando-a parte activa da singularidade 
e qualidade do lugar que se projecta. 

Sem nunca resignar ao seu projecto-de-arquitectura, Lina demonstra a 
possibilidade de se poder construir um espaço “especial”, aberto e disponível 
a todos e para todos, sem depender do privilégio de poder dar-se ao “luxo”.

1 Pourtant, à toute heure du jour et de la nuit ou presque il règne en ce lieu une incroyable sensation de liberté de fluidité et de 
plaisir. Des personnes de tous âges et de toutes classes sociales pressent de la piscine à la bibliothèque avant de s’arrêter pour une 
dernière caipirinha au son de sa meilleure musique brésilienne. La convivialité remplace la compétition, comme le vent l’air con-
ditionné. L’utopie tant rêvée existe, des Maisons de la culture au Centre Pompidou, existe: elle est à São Paulo. BON, Laurent 
le in Lina Bo Bardi, Architecte utopiste in Connaissance des Arts, no584. Junho 2001, p.41

. Espaço de actuação do arquitecto na transformação do território
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12. Pequena alegria numa triste cidade. Vista sobre o SESC 
Pompeia por altura do Carnaval de 2018
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. Epílogo

01. Logic of  Place. (1975) Lee Kun-yong
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(En el navío Argo, en el que viajaron los argonautas para conquistar el Vellocino de Oro, 
las piezas fueron reemplazándose poco a poco de tal manera que acabaron por tener un 
navío distinto, nuevo sin cambiarle el nombre ni la forma).  

SORIANO, Federico. Esculturas involuntarias in 100 hipermínimos y uno último de Francisco Jarauta: and a final one 
from Francisco Jarauta (Bilingue). Lampreave. Madrid, 2009. p. 4  
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Também eu, de certo modo, sou ou me sinto um emigrante: um emigrante intermitente.
Os emigrantes cruzam informação, levam e trazem o que para eles é uso ou coisa nova. 
Outros cruzamentos vão envolvendo outros lugares nucleares; todos atravessando o território, 
em todas as direcções e sentidos, até à consciência da Universalidade possível.

SIZA VIEIRA, Álvaro. Mundo à parte, Mundo-parte in 01 Textos. Parceria A. M. Pereira, Lisboa, 2019. p. 288
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Acabar

Uma palavra imprecisa, uma espécie de erro de tradução, a substituir pela palavra começar.

SIZA VIEIRA, Álvaro. Arquitectura: Começar- Acabar in 01 Textos. Parceria A. M. Pereira, Lisboa, 2019. p. 366
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