A MATÉRIA DAS IDEIAS
Quando nascemos, é como se fossemos uma tábua rasa. Ao
longo da vida de cada pessoa, as influências externas vão
preenchendo-a e moldando-a, tornando cada indivíduo num
ser único, uma vez que é impossível conciliar em duas
pessoas diferentes exactamente as mesmas influências
externas (para além das características individuais de cada
um).
Contexto histórico-socio-cultural - a época em que
nascemos, associada ao contexto socio-cultural do país/
zona, vai determinar muitos aspectos de cada 'eu'.
tempo

histórico
social
Podemos falar do lugar (para além de influenciar o contexto
histórico socio-cultural antes referido) numa escala mais
reduzida. O 'eu' primeiro é influenciado pela casa em que
cresceu (primeiro espaço vivido), passando pela escola
(onde vive outro espaço, com pessoas diferentes, desde
professores a amigos), até à escala de cidade (zona rural vs.
metrópole).

contexto onde nasce

cidade

lugar

escola
casa

1.1 Construção do Eu

Duas pessoas, a viverem no mesmo bairro/edifício, a
frequentarem a mesma escola e os mesmo locais, são
indivíduos diferentes por terem famílias diferentes. antes
mesmo da escola, é a família que introduz no 'eu' as
primeiras influências (pais com influências diferentes
transmitem-nas ao filhos).

familia

desenvolvimento de interesses
Com o desenvolvimento dos interesses, cada eu tem a
liberdade de procurar mais informação nas áreas dos seus
interesses. esta procura pessoal é a forma em que melhor se
controla a definição do eu.

procura pessoal

Um passo fundamental na definição do eu é a escolha do
futuro. A profissão escolhe poderá (ou deverá) estar ligada
aos seus interesses pessoais. Depois desta escolha, existem
inúmeros factores que não são controláveis, como quem
ensina (e quais os seus interesses e aptidões), onde e
quando, quer a nível académico, quer a nível profissional
(desde escolha de agrupamento no secundário, até à
profissão, com ou sem curso superior).

escolha de percurso

1. Alteridade

académico
profissional
Depois da formação académica, o eu continua a procurar
informação por si, continua a evoluir e a aprender sempre
mais, ler, estudar, formar-se e infirmar-se, viajar…

formação contínua

Um dos princípios fundamentais da alteridade é que o
homem, na sua vertente social, tem uma relação de
interacção e dependência com o outro. Por esse motivo, o
"eu" na sua forma individual só pode existir através de um
contacto com o "outro".

como o eu vê a sociedade
1.2 O Eu e os Outros

como a sociedade vê o eu
como o eu e sociedade se relacionam

Tudo o que vivemos, tudo o que experimentamos, todos os
lugares que visitamos, viagens que fizemos, pessoas que
conhecemos… Tudo nos influência, e tudo fica gravado na
nossa memória, mesmo que inconscientemente. Estas
memórias são ferramentas que podem ser usadas,
nomeadamente para a produção de arquitectura.

experiências
arquitectura ajuda a fixar a memória
1.3 Construção da
Memória

memórias de infância
arquivo de memórias

memória colectiva

Por vezes, o esquecimento é tão importante como a
memória, e por vezes, uma memória esquecida pode ser
relembrada, através factores externos, que a espoletam.

esquecimento

As experiências espaciais são apreendidas através dos
sentidos, são estes que fazem a passagem do 'objecto' para
o 'indivíduo', para depois ser processado pela mente. Ao
mesmo tempo todas as coisas que nos afectam os sentidos
formam assim uma atmosfera, que pode ser desde gélida e
impessoal, a amigável e mística.
luz
2.1.1 Visão

Tudo o que os olhos captam e as formas de trabalhar com
os elementos que podem alterar essa visão. é o sentido que
desempenha o papel mais importante na apreensão do
espaço.

sombra

Os espaços são vazios delimitados por elementos físicos.
mas raramente o corpo entra em contacto com os materiais,
ao contrário do que se possa presumir. aqui entra em
funcionamento a imaginação e o conhecimento prévio, em
que através da visão se imagina como seria sentir as
texturas

cor
enquadramento

2.1.2 Tacto

O banco frio, em pedra, em que nos sentamos, as pedras
irregulares na sola dos sapatos, uma maçaneta de uma
porta, a parede em que nos encostamos à espera - este são
os exemplos mais comuns da percepção do espaço através
do tacto.

texturas
temperatura

2.1 Sentidos

Os sons produzidos pelo andar das pessoas, pelo falar, pelos
carros, pelo vento, pela água a cair; a progressão do som, a
absorção ou reverberação, os materiais que anulam o som,
ou que fazem barulho ao caminhar… todos os sons (ou a
sua ausência) influenciam a percepção do indivíduo
som
audição

barulho / silêncio
reverberação
A captação de cheiros agradáveis ou desagradáveis pode
influenciar de forma determinante toda um experiência,
tornando, por exemplo, um espaço interessante numa má
experiência por um odor desconfortável presente.

2.1.3 Audição |
Olfacto | Gosto
cheiros

Ao mesmo tempo, os cheiros têm a capacidade de despertar
uma memória esquecida mais facilmente que uma imagem.
Os cheiros vêm muitas vezes ligados a paladares. também é
normal ficarmos com uma boa/má opinião de um lugar, pelo
momento em que se aprecia uma refeição.

paladares

Quando se experimenta um espaço, a sua percepção é
influenciada pelo movimento quer do indivíduo quer do
próprio espaço .

2. Sentir

Quer estático quer em movimento, o indivíduo percepciona
o espaço de formas diferentes através do movimento visual,
podendo focar o olhar em algo ou simplesmente olhar à
volta…

2.2.1 Movimento e
Profundidade Visual

A distância que o olhar pode alcançar pode variar, quer por
existirem obstáculos opacos, quer através de transparências
que podem variar.
2.2 Movimento
2.2.2 Movimento do
Corpo no Espaço

corpo estatico / em
movimento

A percepção de um espaço é diferente se o observador se
encontrar estático ou se movimentar pelo espaço.

percursos previstos /
deambulação livre

Existem formas de condução das pessoas pelo espaço, ou
simplesmente esperar pela deambulação.

movimento aparente

Quando dentro de um objecto em movimento (transportes),
o espaço exterior parecerá em movimento.
Para além de outros indivíduos que podem estar a percorrer
o espaço, este pode ter elementos que se movimentem no
instante da percepção (estações de transportes, cortinas)

2.2.3 Espaço em
Movimento

Todos os factores que variam de cada vez que se
experimenta o mesmo espaço.
Existem circunstâncias ligadas ao lugar que variam - uma
experiência num dia de sol com muita gente, ou uma à noite
com chuva e frio, num espaço completamente vazio, são
totalmente diferentes.
2.3.1 Do Lugar

época do ano / condições atmosféricas
altura do dia (dia/noite)

2.3 Circunstâncias
Variáveis

espaço vazio ou com muita gente

Os factores do momento que fazem parte do 'eu' e que
influenciam a sua percepção.

estado de espírito / condição física
2.3.2 Do Indivíduo

só ou acompanhado
primeira visita ou visita regular
duração da experiência

2.3.3 Do Tempo
circunstancial - histórico

Neste caso referimo-nos à duração da experimentação, se se
trata de uma passagem rápida por um espaço, ou se de uma
visita prolongada.
Tem a ver com o que o nosso cérebro capta da
experimentação de um espaço.
Quando se vive/visita um espaço, a percepção que temos
dele pode variar. Mas nesta percepção não significa que haja
um clara consciencialização do que se passa. Funciona
quase como conhecimento empírico, do qual se pode ou
não tomar consciência.

2.4.1 Experiência

interpretação

Parte da experiência pode ser processada mentalmente, e o
indivíduo pode tenta-la perceber e interpretar. Esta
interpretação será sempre subjectiva e dependerá do tipo de
experimentação que este fez.

compreensão

A compreensão vai para além da interpretação pessoal. Esta
requer um melhor conhecimento dos vários factores que
envolvem a experimentação, quer pelo eu, quer pelos outros
indivíduos. Com um campo maior de abrangência é possível
compreender (mesmo que parcialmente) o que o arquitecto
autor da obra queria provocar, e a que mecanismos recorreu
para influenciar a percepção.

2.4 Percepção
2.4.2 Interpretação |
Compreensão

O que distingue o arquitecto dos outros artistas, é o facto de
esta depender de terceiros para fazer o seu trabalho. Isto é,
salvo raras excepções, ao arquitecto são dados vários dados
de um problema, e as suas condicionantes, que com elas
este tem de trabalhar.

objectivo
3.2.1 Cliente

gosto pessoal / formação

Existe um cliente (mesmo que por vezes seja o próprio
arquitecto, ou um grupo de jurados) que traz o problema.
Mesmo que não tenha todos os parâmetro definidos
(programa, lugar, dimensões…) é a ele que o arquitecto tem
de responder, e de certo modo agradar. É ele que define
qual o objectivo do projecto (criação de um ícone, ou de
uma casa resguardada…). É também ele que define o
orçamento para o projecto, que influenciará muitas
decisões.
A primeira condicionante do problema é o programa.
diferente funções requerem diferentes exigências. O que se
pretende de uma casa, não é o mesmo do que se pretende
de um hospital. Ao mesmo tempo, para um mesmo tipo de
programa, podem existir escalas diferentes, com áreas
diferentes, podendo o organigrama ser dado pelo cliente, ou
criado pelo arquitecto.

3.2.2 Programa

função

diferentes exigências - de casa a hospital

quadro de áreas / organigrama / diagrama
orçamento
dimensões
3.1 Problema |
Condicionantes

envolvente / contexto geográfico
3.2.3 Lugar
contexto histórico / cultural
pré-existências
3.2.4 Protocolos
regulamentação específica

duração / fases do
projecto

Tirando os projectos teóricos, ao programa vem associado
um lugar (mesmo que este possa ser escolhido pelo
arquitecto), e este tem características inerentes, com as
quais o arquitecto tem de trabalhar. Desde as dimensões do
mesmo (em comparação com a quantidade de programa
pode restringir mais ou menos as soluções), ao facto de ser
uma requalificação/acrescento, ou ser um local protegido, de
valor patrimonial.
Cada programa e a cada lugar possuem regulamentações,
regras, tratados… que têm de ser cumpridos pelos
arquitectos, desde regras de acessibilidade, a volume
exterior permitido, a 'regras de conduta' (a sala deve ser
maior que o quarto…).
O tempo que é destinado a cada projecto influencia todo o
processo, desde a fase de projecto, à sua execução. Assim, o
tempo despendido num concurso não será o mesmo que
para uma comissão directa. Um exemplo ainda mais claro,
são as catedrais que eram construídas ao longo de séculos,
chegando a atravessar diferentes períodos arquitectónicos
(românico, gótico, barroco…).
Tem a ver com a época em que é produzido, sendo
influenciado pelo movimento artístico predominante da
época, pelos tratados, modelos, morfologias em vigor, pelas
tecnologias disponíveis…

3.2.5 Tempo
histórico-cultural

arquétipos / tipologias
modelos / tratados
Factores não controláveis pelo indivíduo, e que são
inerentes ao 'eu', não são susceptíveis de aprendizagem.
Para um mesmo problema existem várias soluções. Cada
arquitecto é diferente e tem uma forma diferente de
trabalhar, o que produz diferentes resultados.
Característica inerente ao 'eu', que lhe confere uma aptidão
inata, na procura/descoberta da beleza, coerência, equilíbrio,
harmonia das coisas.

sensibilidade

altamente subjectivo
procura da beleza, da coerência e equilíbrio

3.2.1 Subjectividade
do Eu
inspiração

Algo não controlável pelo 'eu', esta pode nem chegar.
muitas vezes ligada à sensibilidade de cada um.

intuição

Surge por vezes nas tomadas de decisões, em que sem uma
razão forte aparente, uma opção parece mais válida de
outra.
não compreendido pela razão

transformação / devir
3.2 Reacção | Criação
3.2.2 Invenção

procura do novo ou da
reinvenção

A procura da invenção é uma constante, não só no mundo
da arquitectura. Mas como não é possível produzir a partir
de uma tábua rasa, tudo o que fazemos acaba por ser uma
re-interpretação de tudo o que assimilamos ao longo da
vida. Assim, o arquitecto procura re-interpretar o que já
existe, para devolver ao mundo com uma nova forma.

serendipidade

Descoberta através do acaso.

ornamento / decoração

Existem outros factores subjectivos que vão influenciando o
acto de criação, mas que não são consensuais. A discussão
entre o que é mais importante, ética ou estética, é um tema
sempre actual: qual deve ter mais importância, o aspecto
visual da obra, ou o aspecto social?

3.2.3 Ética | Estética
arquitecto artista vs. arquitecto autor

Este é um factor controlável na procura de inspiração - o eu
procura no mundo exterior (físico ou de memória) algo que
o ajude a compreender e ajustar os seus pensamentos, na
procura de algo novo.
inconsciente (referências afectivo-emocionais) / racional e
intencionada (processos cognitivos e intelectuais)

3.3.1 Imaginação

referências
arquitectónicas

Quando a referenciação é feita através de edifícios de
épocas históricas anteriores, este risco diminui, por já não se
usarem os mesmo 'estilos' e 'modelos' arquitectónicos, o
que faz com que apenas a essência dos espaços seja
copiada, e não a sua imagem.

problema do plágio

O problema da referenciação em obras arquitectónicas é o
risco de plágio. Isto acontece quando se recorre apenas à
imagem exterior de um projecto e não se entende a essência
que está por detrás das decisões de um determinado
projecto.

figurativa / abstracta

As referências de arquitectura poden ser usadas de forma
figurativa ou abstracta, recorrendo à imagem ou à ideologia
e cada projecto. Quantas mais referências se usarem, mais
difícil será determinar a fonte no producto final,
principalmente se estas forem usadas de forma abstracta.

tomada de decisões

edifícios

analogia

lugares

3.3 Referência

3.3.2 Abstracto |
Figurativo

memórias / experiências
Existem diferentes formas de estruturar o trabalho,
diferentes métodos, que produzem diferentes soluções. Mas
mesmo assim, um mesmo método, pode levar a diferentes
soluções para um mesmo problema.
Depois de conhecido o problema, o arquitecto define uma
série de intenções para o projecto, que podem ser concretas
(encerrar o edifício para a estrada, criar uma praça…) ou
abstractas (criar edifício leve, criar um ícone…).
Por falta de conhecimento; motivações económicas ou de
disponibilidade.

3.4.1 Intenção
indiferença

decisões tomadas sem grande critério
erro

3.4.2 Conceito

Trabalhar com conceitos, consiste em na definição de várias
ideias, várias partes distintas, mas que todas juntas formam
um todo coerente e conciso, formam um conceito. A partir
daí, o projecto consiste na divisão desse conceito, para
responder a todo o projecto. Todas as opções tomadas têm
de convergir nesse mesmo conceito, tornando o projecto
num todo coerente e conciso.

3.4.3 Ideia

Este método consiste em definir uma só ideia que rege todo
o projecto. Depois, o processo é similar ao trabalho através
de conceito, recorrendo à subdivisão do todo.

3.4.4 Composição

Ao contrário da ideia e do conceito que trabalham com
divisão, a composição trabalha com adição. Para cada
problema, é procurada uma solução. Este método é muito
mais subjectivo, cabendo ao(s) arquitecto(s) ter a capacidade
e a sensibilidade de tornar estas constantes adições num
todo coerente. Está muito ligado à procura de soluções
através do desenho.

3. Produzir

3.4 Metodologias

geométrica
3.4.5 Parametrização

regras

O diagrama é um intenção passível de ser forma clara,
directa e graficamente. Mas não pode ser usado como
método exclusivo de projecto, pois retira o papel crítico do
arquitecto.

3.4.6 Arquitectura
Diagramática
3.4.7 Compromisso

Não no sentido actual associado ao software. Refiro-me
antes a parâmetros, regras, que estão todas interligadas, e
que uma se alterar, todo o projecto muda
consequentemente. Isto pode ser feito através de geometria,
linhas geométricas interligadas, como uma malha, ou então
por regras ou regras de composição, funcionando da mesma
maneira.

inevitável

Não existe um método puro - existe sempre uma mistura,
mais ou menos acentuada.
A representação consiste em transpor os pensamentos e
ideias do arquitecto, para um formato perceptível para
outras pessoas. Consiste numa cristalização de ideias, que
ajuda o projecto a evoluir.
A palavra, ou texto, é a primeira forma de transmitir um
pensamento de projecto, de transmitir das intenções e
objectivos.

3.5.1 Palavra

A representação gráfica, é a mais utilizada em arquitectura.
Desenhos protocolares, como plantas, cortes, alçados, são
as formas mais rigorosas de representação de um futuro
objecto.

3.5.2 Desenho
Protocolar
3.5 Representação

axonometrias

Para quem não está habituado interpretar os desenhos
gráficos, torna-se muito complicado imaginar os espaços
representados, sendo necessário recorrer a outras
representação complementares para uma melhor
compreensão do projecto.

diagrama

Ferramenta que ajuda à interpretação e compreensão do
projecto.

desenhos técnicos

trabalho
3.5.3 Maquetas

apresentação
modelo 3D

Enquanto que as imagens ajudam a representar o 'ambiente'
de um projecto, as maquetas ajudam a perceber a
volumetria geral e a relação com a envolvente, quer em fase
de projecto (para o arquitecto) quer para apresentação.
'Uma imagem vale mais do que mil palavras', mas para isso
acontecer, esta tem de ser clara a representar da melhor
forma o objectivo do projecto, em que por vezes, um render
realista pode não ser a melhor opção.

render
3.5.4 Imagens

esquisso
colagem
fotografia

Da concretização de um projecto surge um 'objecto'. Este
pode ficar pela fase de projecto e ser um objecto virtual, ou
pode ser construído, e tornar-se físico, real. Isto não significa
que um seja menos arquitectura que o outro, simplesmente
um tem a vantagem de poder vir a ser experimentado por
outras pessoas, de forma física, e não apenas através da
imaginação.
A materialização das intenções, dos métodos, das
estruturas, resulta no projecto de arquitectura. A
concretização resulta do processo de cristalização de todo o
processo.

geometria
3.6.1 Forma
escala
3.6 Materialização |
Concretização
estrutura / esqueleto
3.6.2 Matéria

material / acabamento
cor / textura
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3.6.3 Construção |
Escala 1:1

Um objecto de arquitectura possui uma forma. É a busca
desta forma que se desenvolve na produção de arquitectura.
Esta é concretizada através de uma determinada geometria,
com uma determinada escala.
A definição da materialidade do objecto pode também
ajudar a enfatizar as intenções do projecto. É esta parte física
e material que torna a arquitectura única. A decisão dos
materiais, cores, texturas é tão importante como a forma do
objecto.
Lidar com a realidade, significa lidar com a gravidade. Para
suportar um objecto, existe sempre uma estrutura, um
esqueleto que pode ser visível ou não. Para concretizar o
objectivo de ter um objecto leve, a estrutura é trabalhada de
forma diferente do que se se pretendesse um objecto sólido
e 'ligado à terra'. Assim, a estrutura pode ajudar a enfatizar
as intenções do projecto.
Quando se desenvolve um projecto até à escala 1:1, a
pormenorização torna-se essencial, pois esta, se mal
executada, pode destruir um projecto bom. Mas é o facto de
ser construída que permite a outras pessoas a sua vivência,
influenciando muitas mais pessoas, do que apenas os
arquitectos que vêm os projectos não construídos.

