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PROCESSO 

 

Mais do que ensaiar sobre um método, tendencialmente sistemático na projecção vertical do 
“programa/projecto/objecto, do ensino de Projecto no contexto do curso de Arquitectura, aspira-se 
sublinhar um de muitos possíveis processos de raciocínio em projecto para a sua percepção 
investigação/acção que enalteça o diálogo da Arquitectura como reconfiguração da Natureza. 
 
Conjugar uma investigação /acção por uma experimentação diferenciadora que permita estruturar um 
recuso imaterial, pondo em prática a audição dos lugares, dos nossos lugres da Cidade, da vida, para 
a compreensão radicalista. 
 

 

“ Porque é que a Arquitectura se privou de direito de experimentar, quando a maioria das ciências e 

artes sempre conservaram esta capacidade, e quando a arquitectura vernacular, o continuo 
antropológico através do qual o homem molda e reformula o habitat, a cidade, o ambiente, é uma 

sucessão de experiencias, experimentadas, validadas, transmitidas? 

Jana Revedin 

 
 
 

Estruturar um tema transversal com forte amplitude para os diferentes anos lectivos, onde na sua 
congregação de estudo possa, por si só, o corpo docente, ajustar, o tema à sua pratica lectiva, e neste 
acto conjunto permita exaltar a partilha da experimentação/compreensão/comparação/. 
 
O tema ambiciona a ampla recolha de informação para o cruzamento dos saberes que se relacionam 
com a arquitectura. Possuir uma construção de ferramentas autónomas para indagar e ver a 
substância do lugar, do “ habitar no mundo ”, o “ver o mundo” como nos diz Coccia. 
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 MANIFESTO   

 

O DESENHO DO AR  

COMO RECURSO (IN)VISIVEL  

 

“ Sempre me fascinou o facto de se dizer que uma criança só veio ao mundo depois de ter nascido; 

estar no corpo da sua mãe ainda não a coloca no mundo. O espaço interior do corpo é um espaço 
fora do mundo. O ar que respiramos num espaço, viaja entre o espaço no mundo e o espaço fora do 

mundo. O espaço em que respiramos é um espaço cheio de travessias entre o espaço no mundo  
  e o espaço fora dele.” 

         Miklavz Komelj  

 

 

Entender o vazio como uma travessia de ar, uma actividade entre objectos, uma entidade de fluxo, vibrante, 

continuo, percorrível, invisível, mas que concerta o espaço, um recurso do estar entre os objectos-edifícios. 

 

 

Pode o vazio resultante do desenho do ar ser entendido como entidade e não como resultado do espaço 

sobrante?  

Pode o desenho do ar ser a preparação do lugar?  

Pode existir a ideia de recinto, sem o recurso invisível do desenho do ar?  

Se o vazio for distância, quanto precisamos para ver/ler um objecto-edificio? 

Existe lugar de liberdade e transcendência sem o desenho do ar? 

Conseguimos desenhar o vazio revelando-o e articulando também onde tudo parece cheio? 

 

 

“Quando é que a arquitectura é verdadeiramente capaz de suportar o seu vazio?” 
          Miklavz Komelj  

 

 


