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“ (…)  Estou a lembrar-me, a propósito do ensino, do título de um livro de Camilo Castelo Branco, 

Coração, Cabeça e Estômago.  

(…) o que se ensina numa escola tem que ver, primeiro com o coração: ou se gosta ou se aprende a 

gostar. Segundo com a cabeça, porque há saberes próprios de quem arquitecta e é preciso metê-los 

na cabeça dos alunos. Terceiro, com o estômago, porque os futuros arquitetos têm de sobreviver, e eu 

acho que a escola nesse aspecto pode ensiná-los mais. Pronto. “  

(Francisco P. Keil do Amaral, 2001) 
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Resumo  

 Para a presente dissertação propus-me a realizar uma investigação em torno da relação do 

Ensino da Arquitetura com a prática profissional, fundamentada pela perceção pessoal e pela 

abordagem a várias teorias relativas ao ensino/aprendizagem e à consolidação do conhecimento pela 

via da prática, tanto em ambiente académico, como de estágio profissional centrado na prática do 

projeto. 

 O corpo desta investigação compõe-se pela análise da evolução do Ensino da Arquitetura até 

à atualidade, pelo estudo da forma como o Projeto de Arquitetura está a ser lecionado no Instituto  

Superior Técnico, através da prática profissional e académica de cada um dos professores 

correspondentes, pela abordagem a diferentes teorias sobre o ensino/aprendizagem elaboradas por 

diversos autores, pela descrição das minhas experiências profissionais realizadas ao longo do curso e, 

finalmente, pelo relatório detalhado de um projeto desenvolvido primeiro em ambiente académico e 

depois em prática profissional. 

Este trabalho permite a discussão de qual a importância de intercalar a experiência profissional 

orientada no tempo de formação académica do futuro arquiteto. A pertinência de levar a cabo essa 

experiência abre a nova discussão sobre o momento certo e o tipo de experiência profissional orientada 

a ser procurada, e ainda para discussão futura, qual o papel da Dissertação de Mestrado na construção 

de um conhecimento crítico de todo o processo de aprendizagem que alicerce a ação do futuro 

arquiteto. 

 Palavras chave: Ensino da Arquitetura, Conhecimento Tácito, Prática profissional orientada, Projeto  

Abstract 

For the present dissertation I have proposed myself to carry out an investigation about the 

relation between Architecture Teaching and professional practice, based on personal perception and 

the approach to various theories related to teaching/learning and to the consolidation of knowledge 

through practice, both in academic environment, as in professional internship centered on the practice 

of the project. 

The body of this research is composed by the analysis of the evolution of Architecture Teaching 

up to the present, by the study of how the Architecture Project is being taught in Instituto Superior 

Técnico, through the professional and academic practice of each of the corresponding teachers, by the 

approach to different theories about teaching/learning elaborated by several authors, by the description 

of my professional experiences during the course and, finally, by the detailed report of a project 

developed, first in an academic environment and then in professional practice. 

This work allows the discussion of the importance of intercalating guided professional 

experience in the academic period for the construction of the future architect. The pertinence of carrying 

out this experience opens the new discussion about the right time and the type of professional 

experience to be sought, and for future discussion, what is the role of the Master Dissertation in the 

construction of a critical knowledge of the entire learning process that underlies the action of the future 

architect. 

Key words: Architectural Education, Tacit Knowledge, Orientated professional practice, Project 
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Introdução 

 

Questão de investigação 

O Ensino da Arquitetura é orientado para a simulação da realidade e para a concertação de 

saberes de várias disciplinas. Interessa então perceber se existem benefícios, para a aprendizagem e 

consolidação do conhecimento adquirido pelo aluno, na experiência profissional orientada intercalada 

com o tempo académico.  

Antes de poder responder a esta questão existe a necessidade de entender qual foi o percurso 

evolutivo do Ensino da Arquitetura em Portugal de forma a perceber o estado do mesmo na 

contemporaneidade, de que forma é que está organizado, quais os pontos em comum e diferenças 

entre os diversos cursos públicos de Arquitetura. Na construção deste panorama nacional do Ensino 

da Arquitetura consegue-se enquadrar e analisar o Mestrado Integrado em Arquitetura do Instituto 

Superior Técnico por comparação com as demais ofertas.  

É ensaiada uma leitura da especificidade do ensino da arquitetura do Mestrado Integrado em 

Arquitetura do IST através do recurso a um conjunto de entrevistas aos professores responsáveis pelo 

Curso e por cada Unidade Curricular de Projeto de Arquitetura, focadas nas respetivas práticas, 

profissional e académica. Procura-se assim caracterizar simultaneamente o “ADN” do Curso e o perfil 

de cada uma das 5 Unidades Curriculares de Projeto de Arquitetura. 

Neste aprofundamento, importa descobrir se existe ou não uma relação do Ensino da 

Arquitetura com a prática profissional, uma vez que, em meu entender, a aquisição de conhecimento a 

esse nível tem-se vindo a tornar cada vez mais relevante para uma fácil inserção no mercado de 

trabalho de forma critica e propositiva. Para uma fundamentação de uma perceção pessoal, torna-se 

indispensável que a presente investigação aborde teorias relativas ao ensino/aprendizagem e à 

consolidação de conhecimento pela via da prática. 

O cruzamento da prática pessoal de aprendizagem – tanto em ambiente académico como de 

estágio profissional centrado na prática do projeto – com a fundamentação teórica, permite estabelecer 

a questão principal da investigação: qual a importância de intercalar a experiência profissional orientada 

no tempo de formação académica do futuro arquiteto.  

A abordagem a esta questão abre campo a novas questões, como: o momento certo e o tipo 

de experiência profissional orientada a ser procurada ou qual o papel da tese de Mestrado na 

construção de um conhecimento crítico de todo processo de aprendizagem que alicerce a ação do 

futuro arquiteto. Estas questões são identificadas e enunciadas no presente documento, mas 

entendidas como caminhos de futura investigação. 
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Motivação 

 A questão da importância da prática profissional orientada intercalada com o tempo académico 

surge da perceção de falta de conhecimento suficiente, no fim do curso, para responder a uma 

solicitação real de projeto: a proposta para desenvolver um projeto de uma biblioteca pessoal integrada 

no conjunto de uma habitação unifamiliar isolada existente. 

 Apesar dos estágios que fui realizando ao longo do curso, ao ser confrontado diretamente com 

a necessidade de elaborar um projeto completamente instruído para a sua execução, percebi 

imediatamente que seria impossível de o fazer de forma competente. A sua viabilidade seria 

assegurada se integrasse a execução do projeto numa experiência profissional orientada que me 

permitisse desenvolvê-lo de forma responsável, facto que se veio a concretizar.  

 O tema desta dissertação surge de uma discussão contínua ao longo de vários meses, num 

processo de perceber a importância que este projeto tem no “fecho” da minha formação académica e 

no impacto que este tipo de experiência pode ter quando intercalada com o tempo académico. O 

interesse pelo Ensino da Arquitetura e pelas teorias do ensino/aprendizagem foi-se construindo e acaba 

por ter um papel fundamental na presente dissertação. Criou-se a vontade de analisar os vários cursos 

públicos de Arquitetura com especial atenção no qual eu estou a terminar, o Mestrado Integrado em 

Arquitetura do Técnico. 

 

Objetivos 

 Através da análise da evolução do Ensino da Arquitetura até à atualidade, das diferentes teorias 

sobre o ensino/aprendizagem, da forma com o Projeto de Arquitetura está a ser lecionado no Técnico, 

da prática de cada um dos professores correspondentes e das minhas experiências profissionais, o 

presente trabalho visa enunciar a importância da experiência profissional intercalada com o tempo 

académico e os seus benefícios.  

Pela circunstância intencional da presente dissertação ser desenvolvida em simultâneo com 

uma experiência profissional orientada que integra um projeto real, será possível discutir, numa 

perspetiva futura, o papel do tempo da tese no fecho do percurso académico. 
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Enquadramento 

Durante o meu percurso académico tentei ter o máximo de contacto com a realidade em 

ambiente profissional, apostando em vários estágios de verão desde o segundo ano do curso de forma 

a ir consolidando o conhecimento adquirido ao longo dos anos. 

Com o aparecimento da proposta para a realização de um projeto real, tornou-se indispensável 

uma relação muito próxima com a prática profissional para que fosse possível responder ao solicitado. 

Pela aceitação por parte do Professor Francisco Teixeira Bastos em orientar a presente dissertação, 

tornou-se lógica a integração do projeto na prática do Atelier dos Remédios, orientando também a 

minha experiência profissional. 

Dessa relação com o Professor Francisco Teixeira Bastos, surgem as discussões entre a 

prática profissional e o ensino que levaram a que esta investigação relacionasse os temas, terminando 

assim este percurso com a presente dissertação a ser desenvolvida de forma intercalada com uma 

experiência profissional orientada.  

 

Metodologia 

 O processo de investigação desenvolvido nesta dissertação é inverso à sequência de 

apresentação dos seus conteúdos.  

Numa primeira fase existia apenas a intenção de desenvolver o projeto da biblioteca e de se 

investigar sobre metodologias de projeto, tomando-se o mesmo como caso de estudo. O fato deste 

trabalho a ser orientado pelo Professor Francisco Teixeira Bastos, que tem uma grande relação com o 

ensino de projeto, direcionou-se a investigação para estudo de questões relacionadas com o 

ensino/aprendizagem de projeto de arquitetura. Como interessava não abandonar nenhum dos temas, 

tornou-se igualmente indispensável encontrar um elo de ligação, que é o estudo da evolução do Ensino 

de Arquitetura em Portugal e estado atual. Esta abordagem não tem tratamento estatístico sendo uma 

análise qualitativa e não estatisticamente representativa.  

Torna-se assim possível a discussão da importância da experiência profissional orientada 

intercalada com o tempo académico. 
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Estrutura 

Este trabalho constrói-se por três abordagens distintas: a primeira de cariz histórico e teórico 

(capítulos 1, 2 e 3), a segunda de cariz descritivo da experiência profissional (capítulo 4) e a terceira 

de cariz descritivo do desenvolvimento do projeto (capítulo 5). 

A evolução do Ensino da Arquitetura em Portugal 

 No primeiro capítulo é feita uma síntese da evolução do Ensino da Arquitetura em Portugal até 

à revolução de 1974 e resulta do estudo bibliográfico de cariz histórico por diversos livros e 

dissertações, com foco na dissertação de doutoramento desenvolvida por Gonçalo Canto Moniz (2011). 

O Ensino da Arquitetura na contemporaneidade 

 O segundo capítulo parte do período pós 25 de Abril, e faz o enquadramento do Ensino da 

Arquitetura na atualidade, principalmente a partir do estudo da dissertação de doutoramento 

desenvolvida por Pedro Pinto (2015). É também neste capítulo que é feita a análise comparativa dos 9 

cursos de Arquitetura públicos portugueses, através da recolha de dados nas páginas online das 

Universidades em estudo. 

Arquitetura no Técnico e o Intercâmbio na FAU-USP 

 O terceiro capítulo foca-se na caracterização do Mestrado Integrado em Arquitetura do Técnico 

e do ensino de projeto nele praticado, através da informação recolhida pelas entrevistas aos 

professores responsáveis pelo curso, pela área científica do Projeto e por cada uma das disciplinas de 

Projeto de Arquitetura. É feita ainda uma pequena descrição da experiência pessoal de intercâmbio 

pelo ensino do Projeto de Arquitetura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 

São Paulo. 

A experiência profissional orientada 

 O quarto capítulo inicia com uma síntese resultante do estudo de diversas teorias e textos de 

diversos autores sobre a relação entre o ensino e prática, como Michael Polanyi, Ikujiro Nonaka, Carl 

Rogers, Donald Schön, Viollet-le-Duc e Álvaro Siza. Parte depois para a descrição das minhas 

experiências profissionais intercaladas com o curso e da experiência profissional no tempo da tese 

realizada no Atelier dos Remédios, sendo feita a partir de um ponto de vista pessoal. 

O espaço de um Bibliófilo 

 O quinto e último capítulo foca-se inteiramente no caso de estudo da presente dissertação, o 

projeto para a biblioteca, descrevendo o design process das diferentes fases e períodos até ao seu 

estado atual. 

  



5 

 

CAP. 1 _ A evolução do Ensino da Arquitetura em Portugal 

 

O ensino da Arquitetura inicia-se com a implementação da Beaux-Arts em Portugal. No final do 

século XVIII, criou-se primeiro a Escola de Ciências Artes e Ofícios no Rio de Janeiro em 1816 e em 

1836 surgem as Academias de Belas Artes de Lisboa e do Porto (Moniz, 2011). 

Em 1881 dá-se a primeira reforma no ensino, com a criação da Escola de Belas Artes e o curso 

de Arquitetura onde “a formação do arquitecto passava a decorrer ao longo de 10 anos, 4 anos de 

curso geral, 4 anos de curso especial de arquitectura civil, 2 anos de tirocínio em obra e concluía-se 

com o diploma. A formação podia ainda estender-se no estrangeiro com as 3 bolsas, por ano, para 

pensionistas no estrangeiro.” (Moniz, 2011). É neste período que surgem disciplinas que tratam a 

composição de pequenos edifícios e construções, sendo a formação maioritariamente feita segundo os 

princípios da École de Paris. 

A segunda reforma no ensino acontece em 1911, sendo que é só depois desta mudança que 

surge a primeira geração moderna de arquitetos. Nesta fase pretende-se acabar com o desenho 

histórico e com a cópia de estampa, mas esta geração ainda é formada sob o modelo das Beaux-Arts. 

Esta geração forma-se na Escola de Belas Artes de Lisboa, sob a docência de José Luís Monteiro e 

José Alexandre Santos, os arquitetos Carlos Ramos, Cristino da Silva, Jorge Segurado e Cottineli 

Telmo. Pela Escola de Belas Artes do Porto formam-se, sob a docência de José Marques da Silva, os 

arquitetos Manuel Marques, David Moreira da Silva, Rogério de Azevedo, Arménio Losa e Januário 

Godinho. Muito destes arquitetos continuaram os seus estudos em Paris onde o tipo de formação era 

a mesma. “Contra todas as expectativas da sua formação revivalista e eclética, (…) a nova geração de 

arquitectos apostava na renovação linguística, sem integrar os princípios ideológicos do movimento 

moderno internacional que direccionou o seu enfoque para o problema da habitação, para as questões 

urbanas, e finalmente para o entendimento da arquitectura como condensador social.” (Tostões, 2004) 

Segundo Gonçalo Moniz (2011), a reforma de 1931 marca o início da formação do arquiteto 

enquanto indivíduo artista. Dá-se a reorganização do ensino artístico em Portugal, decorrente da 

constituição do governo de Domingos Oliveira em 1930, em que António Oliveira de Salazar é Ministro 

das Finanças e Gustavo Cordeiro Ramos é Ministro da Instrução Pública1. Ao longo deste processo 

Cordeiro Ramos cria uma comissão onde concilia personalidades representativas das três Artes para 

reestruturar o ensino. Num primeiro momento propõe-se uma estrutura de 3 cursos, um curso 

preparatório, 2 anos, um curso especial, 3 anos, e um curso especial em regime de concursos de 

emulação. Numa segunda proposta é eliminado o curso preparatório, passando o curso superior para 

                                                            
1 “Salazar submete todos os ministérios ao das Finanças, começando a preparar a sua passagem a Chefe de 
Estado (5 de Julho de 1932) e também a promulgação de uma nova constituição (11 de Abril de 1933) com a qual 
funda o Estado Novo.” (Moniz, 2011) 
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4 anos e aumenta-se o número de concursos no curso especial, adotando-se uma estrutura semelhante 

à praticada na École de Paris3. 

Os objetivos colocados no preâmbulo da reforma de 1931, mais concretamente no Decreto Nº 

19.760 de 20 de maio de 1931, ditavam que o ensino devia “estimular quanto possível o 

desenvolvimento desta actividade criadora individual”. Foca-se na “reorganização do ensino na 

formação artística do arquiteto, do pintor e do escultor desvalorizando, pelo menos do ponto de vista 

dos objetivos, a formação científica ou técnica dos arquitetos, já reivindicada nas outras reformas.”. 

(Moniz, 2011). As disciplinas passaram a ser as mesmas nos cursos em Lisboa e no Porto, de onde se 

retira a Teoria da Arquitetura, introduzida em 1911. 

No início dos anos 40 começa um processo lento de construção cultural e política, concluída 

com a regulamentação de um quadro legal promulgado em 1957, a reforma de 57. É durante este 

período que Carlos Ramos é nomeado professor no Porto, dá-se o fim da segunda guerra mundial em 

1945 e caiem os principais regimes ditatoriais europeus. Sob esta corrente de mudança, o Estado Novo 

pretende acabar com a atual perspetiva rural e construir uma ideia de país industrial, abrindo as portas 

ao movimento moderno, ainda que de uma forma muito controlada. Existe a necessidade de aprofundar 

a formação do arquiteto a nível técnico, social, político, cultural e legal, fixando um novo sistema de 

ensino, o ensino moderno. Inicia-se “o debate entre o ensino artístico e o ensino científico; qual a 

relação entre a teoria e a prática.” (Moniz, 2013). O ensino moderno caracteriza-se por uma atitude 

perante o processo de ensino-aprendizagem experimental, democrático e humanista, que se fixa em 

57 nos dois cursos de Arquitetura, Porto e Lisboa.  

É entre 1958 e 1969 que ocorre a implementação do currículo moderno, dando “origem a um 

processo de experimentação pedagógica, o que não deixa de ser uma atitude moderna, procurando a 

sua permanente renovação. (…) o ano de 1969 marca a falência do currículo moderno de 1957, ainda 

que ele tenha perdurado até ao final dos anos 70, mas já sem constituir um projecto de ensino" (Moniz, 

2013). Isto acontece porque a reforma de 57 gera conflitos de ordem pedagógica, cultural e política e 

o ensino moderno provoca o início da mudança nos cursos de arquitetura tando ao nível dos conteúdos 

como dos professores, começando a realizar-se investigação dentro das escolas, a partir dos finais de 

sessenta, com Nuno Portas, Filgueiras, Álvaro Siza, Fernando Távora, Raul Hestnes Ferreira e Manuel 

Vicente. 

Foi debatida, ao longo das décadas de 70 e 80, a rejeição ou reafirmação da reforma de 57. 

No Porto rejeita-se de certa maneira, reforçando a autonomia disciplinar e algum regresso ao 

academismo, enquanto em Lisboa procura-se reinventar essa reforma, relacionando o ensino com a 

cultura da cidade pós-moderna, abrindo um leque de experimentações que visam formações para além 

da do arquiteto generalista. Sendo que só em 1979, através do processo de democratização do sistema 

educativo, é que as Escolas de Lisboa e do Porto ganham o estatuto de Faculdades, separando-se das 

Belas-Artes, o que gera a fundação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Técnica 

                                                            
3 A École de Paris estruturava-se em duas classes [cursos], onde a 2ª classe tinha um carácter teórico-prático e a 
1ª classe seria só prática. 
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de Lisboa (FAUTL) e a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto (FAUP). Segundo Gonçalo 

Moniz (2011), no Porto persistiu-se em aspetos estruturais do ensino moderno, como a abordagem 

humanística e democrática, baseada no ensino coletivo de que o SAAL foi o melhor exemplo. Já em 

Lisboa, esta aposta conduziu à criação de diversos cursos dentro da FAUTL (Arquitetura de Interiores, 

Gestão Urbanística, Planeamento Urbano e Territorial, Design, Design de Moda, Design de 

Comunicação). 

Surgem novos cursos públicos de Arquitetura em Coimbra (1988), Guimarães (1996) e Lisboa 

no IST (1998) e no ISCTE (1997), onde se afirma “a autonomia disciplinar da Arquitectura quer ao nível 

pedagógico, onde as disciplinas científicas foram sendo retiradas dos planos de estudo, quer ao nível 

da investigação, onde os critérios científicos invadem e condicionam o campo da Arquitectura.” (Moniz, 

2011). 
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1.1 _ Cronologia Síntese  

 

1816      Escola de Ciências Artes e Ofícios no Rio de Janeiro 

1836      Academias de Belas Artes de Lisboa e do Porto 

 

1881      1ª Reforma no Ensino      Escola de Belas Artes 

                                                       1º Curso de Arquitetura  

 

1911      2ª Reforma no Ensino       Abandono do desenho histórico 

                                                        O modelo de ensino ainda é das Beaux-Arts 

 1ª geração de arquitetos moderna surge após esta reforma 

 

1931      3ª Reforma no Ensino      Início da formação do Arquiteto enquanto indivíduo artista 

        Reorganiza-se o ensino artístico em Portugal 

        Adota-se uma estrutura semelhante à da École de Paris  

        As disciplinas passam a ser as mesmas em Lisboa e no Porto 

 

1957      4ª Reforma no Ensino      Estado Novo pretende acabar com a atual perspetiva rural e           

            construir uma ideia de país industrial 

Abrem-se as portas ao movimento moderno e à necessidade de 

aprofundar a formação do arquiteto a nível técnico, social, político, 

cultural e legal 

Carlos Ramos é nomeado professor no Porto 

               Fixa-se um novo sistema de ensino, o ensino moderno 

1974      O período revolucionário        Surge a legislação que passa a regular o regime geral de       

progressão académica 

A Arquitetura entra num sistema universitário em consolidação 

1979      Nascem as Faculdades de Arquitetura das Universidades de Lisboa e do Porto 

1988      Cria-se o curso de Arquitetura na Universidade de Coimbra 

1996      Surge a Escola de Arquitetura na Universidade do Minho 

1997      Cria-se o curso de Arquitetura no ISCTE 

1998      Cria-se o curso de Arquitetura no Instituto Superior Técnico 

2001      Cria-se o curso de Arquitetura na Escola de Artes da Universidade de Évora 

2003      Cria-se o curso de Arquitetura na Universidade da Beira Interior 

2004      Surge o convénio entre a Universidade dos Açores e o curso de Arquitetura do ISCTE  

2006      Implementação do Processo de Bolonha 
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CAP.  2 _ O Ensino da Arquitetura na contemporaneidade 

 

Este capítulo marca o que pode ser o “estado da arte” do Ensino da Arquitetura atual e tem 

como suporte essencialmente a Dissertação de Doutoramento de Pedro Pinto (2015) O Lugar do 

Projeto: O Ensino da Arquitetura e a Adequação ao Processo de Bolonha. 

 Começa por uma breve contextualização, fazendo a continuação do capítulo anterior, da 

evolução do Ensino a partir da revolução do 1974 até aos dias de hoje para depois entrar 

especificamente na análise de cada um dos 9 cursos públicos de Arquitetura (ISCTE-IUL, UA-FCSH, 

UBI, UC-FCT, UE-EA, UL-FA, UL-IST, UM e UP-FA). 

 

2.1 _ As transformações a partir da revolução 

Após a revolução de 1974, só em 1979 surge a legislação que passa a regular o regime geral 

de progressão académica, sendo este o ponto em que a Arquitetura entra num sistema universitário 

em consolidação.  

Como já referido no capítulo anterior, as escolas de Arquitetura de Lisboa e do Porto 

estabilizam o estatuto de faculdades, reelaborando os planos curriculares que, segundo Pedro Pinto 

(2015), no Porto se consolida em 1983-84 aquilo que se inicia em 68, uma vez que em Lisboa ainda se 

fazem afinações curriculares durante os anos 80. “Esta é ainda em Lisboa a década das incursões pós-

modernas e da «dispersão didática», contrastando com o crescente reconhecimento da escola no 

Porto, quer em torno da obra de Álvaro Siza, quer em torno da construção de um legado histórico e 

metodológico.” (Pinto, 2015).  

Com a adesão de Portugal à Comunidade Europeia em 1986 e dado o crescente 

reconhecimento internacional que a Arquitetura portuguesa começava a alcançar, a partir dos anos 90 

houve uma consolidação da Arquitetura como disciplina pela criação de vários cursos pelo país, 

públicos e privados, levando “(…) em escassos seis anos (1986-1992), ao aumento exponencial de 

candidatos à profissão de arquitecto. (…) Hoje, a par de 6.000 arquitectos, há 4.000 estudantes de 

Arquitectura em Portugal.” 4 

É também durante este crescente que surge o enquadramento universitário da carreira 

docente, subindo o número de teses de doutoramento em Arquitetura, tornando-se “um movimento 

mais individual do que a definição formal de temas de investigação”. Durante este período a Faculdade 

do Porto e o novo curso da Universidade de Coimbra adotam como prova final de licenciatura uma 

dissertação teórica, aumentando a componente escrita na formação base da disciplina. 

                                                            
4 AAP – “Capítulo 2 – Os Profissionais” in Livro Branco da Arquitectura e do Ambiente Urbano em Portugal. 
Lisboa: 1996, pp. 44-47. 
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Na passagem para o século XXI, surge um problema no Ensino da Arquitetura que se tem 

agravado até hoje, a docência feita por Arquitetos sem carreira académica fica limitada pela exigência 

da obrigatoriedade do doutoramento para poderem aceder à carreira académica. Segundo Pedro Pinto 

(2015), esta medida foi bastante criticada por muitos arquitetos que defendem a “impreparação dos 

docentes e desfasamento da máquina universitária, (…) nomeadamente na incapacidade para aceitar 

o contributo dos práticos do Projeto”. No editorial do número 201 do Jornal da Ordem dos Arquitetos 

(JA), Manuel Graça Dias (2001) defende que “um bom professor de Arquitetura não é, 

necessariamente, um bom professor; mas um bom pedagogo, um bom comunicador, só será um bom 

professor (falo na área de Projeto), se for um competente e experimentado arquitecto”. 

Este surto de novos cursos levanta alguma desconfiança no meio da disciplina, suscitando 

algum perigo de uma formação em massa, em vez de uma formação de qualidade e passa a haver 

necessidade de se aferir a formação realizada em todas as escolas. Com a formação da Ordem dos 

Arquitetos (1998), implementa-se em 2000 um regime de admissão em que deixa de haver admissão 

direta dos licenciados, tendo estes que frequentar cursos acreditados e reconhecidos pela Ordem e 

obrigados a realizar um teste de admissão e um estágio antes de poderem exercer a profissão. “A 

apreciação da Ordem aos cursos incidia sobre a conformidade para com a Diretiva europeia da 

Arquitetura, a Diretiva 85/384/CEE de 10 de Junho, que teria uma nova versão de 2005, a Diretiva 

2005/36/CE de 7 de Setembro e respetivas transposições para o normativo nacional, assim como pelos 

princípios definidos pela UIA/UNESCO para a recomendação de regras profissionais internacionais do 

exercício da Arquitetura (entre 1996-2000), adotado como documento guia pela XXIª Assembleia Geral 

da UIA, Pequim, 27/29 de Junho de 1999.” (Pinto, 2015). 

Segundo Pedro Pinto (2015), este regime de apreciação esteve a cabo da Ordem até 2006, 

quando foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Administrativo, altura em que esta se 

preparava para as “alterações estruturais ao sistema do ensino superior para a adequação ao Processo 

de Bolonha e à Área Europeia de Ensino Superior (EHEA), o Estado criaria todo um regime normativo 

para a avaliação e acreditação das instituições de ensino superior e dos seus ciclos de estudos.”  Cria-

se em 2007 a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) que passa a verificar a 

qualidade de todo o ensino superior, o que vem separar ainda mais a prática profissional do ensino 

universitário. 

Com a implementação do novo regime normativo pró-Bolonha de 2006-2007, segundo Vítor 

Carvalho Araújo (2013), os planos dos cursos de arquitetura em funcionamento partilham “três 

características principais, comuns a todos eles: as definições da Declaração de Bolonha (1999), como 

estrutura; as determinações da Directiva Europeia relativa às Qualificações Profissionais (2005), como 

modelo programático; e o protagonismo do Projecto como referência metodológica de simulação da 

prática profissional.” 5 

                                                            
5 FORMAÇÃO _ PROFISSÃO: SOBRE_POSIÇÕES in Boletim Arquitectos: ENSINO/Formação, Nº232, Lisboa 
(2013) 
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01 | Localização e ano de fundação de cada curso público de Arquitetura 

A partir da implementação de Bolonha a estrutura dos cursos divide os planos de estudos em 

dois ciclos, o primeiro de 3 anos e o segundo de 2 anos, integrando a oportunidade para a mobilidade 

dos estudantes dentro do espaço europeu. Ainda segundo Vítor Carvalho Araújo (2013), “o modelo 

programático contido na Directiva Europeia, transposta para a legislação nacional através da Lei 

9/2009, de 4 de Março, define os conhecimentos e competências exigidas na formação dos arquitetos, 

expressos em onze indicadores específicos (alíneas a) a l) do Artº 43). De algum modo, estas 

exigências têm vindo a modelar os planos de estudos, condicionando a sua diversidade e a exploração 

de abordagens próprias de cada uma das escolas.” 

 

2.2 _ 9 cursos de Arquitetura 

Neste segmento é feita uma análise comparativa dos planos curriculares entre os 9 cursos 

públicos de Arquitetura em Portugal, para perceber qual o nível de similaridade entre estes. Esta análise 

será feita através da sua história até à atualidade e da relação percentual de ECTS lecionados 

correspondentes aos campos de: Projeto de Arquitetura (PA), disciplinas onde existe produção de 

projeto independentemente da escala; Tecnologia da Arquitetura (TA), disciplinas que abordam 

temas como construção, materiais, ferramentas de produção, estruturas, etc; Cultura Arquitetónica 

(CA), disciplinas sobre história e teoria; Complementares (C), disciplinas que complementam a 

formação do aluno desde desenho, matemática, comunicação, gestão, filosofia, geografia, etc, 

contando ainda todas as disciplinas optativas, ou seja, aquelas que é o aluno que decide quais quer 

frequentar independentemente do conteúdo; e Investigação (I), constituindo o grupo de disciplinas 

destinadas à produção de investigação normalmente associadas à execução de dissertações para 

provas de mestrado. 

 

     UM – EA (1996) 

UP – FA (1979) 

 

     

    

UC – FCT (1988)                                 UBI (2003) 

 

 

ISCTE – IUL (1997) 

UA– FCSH / ISCTE (2004) 

UL – FA (1979) 

UL – IST (1998)   

                        UE – EA (2001)
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ISCTE - IUL 

(Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa – Instituto Universitário de Lisboa) 

 

Segundo Pedro Pinto (2015), a licenciatura em Arquitetura no ISCTE iniciou-se em 1999, 

tornando-se o terceiro curso público de Arquitetura a estabelecer-se em Lisboa. Com projeto de Raul 

Hestnes Ferreira, conclui-se em 2002 o Edifício II do campus do ISCTE, passando um conjunto de 

salas de aulas do 2º piso a alojar em permanência uma parte substancial da licenciatura em Arquitetura. 

Em 2004-2005 é estabelecida uma cooperação com a Universidade dos Açores de forma a que os 

alunos iniciem a licenciatura na região autónoma durante os primeiros dois anos e a partir do terceiro 

passem a estudar no ISCTE em Lisboa. 

 A oferta formativa deste curso variou ao longo do tempo, iniciando-se a partir de um Mestrado 

em Desenho Urbano e com um centro de investigação, mantendo a licenciatura como produto 

disciplinar central. O plano de estudos de lançamento da licenciatura em 1999 organizava-se em 3 

áreas nucleares: as Ciências Sociais, as Tecnologias e o Projeto/Desenho. A adequação ao processo 

de Bolonha seria formalizada em 2006, envolvendo uma intensa polémica entre o corpo docente, 

levando inclusivamente à mobilização dos alunos e a transformações na direção da Secção de 

Arquitetura. 

  

 Atualmente, “O Mestrado Integrado em Arquitetura (MIA) está alicerçado numa convergência 

das várias áreas científicas em torno da atividade de projeto onde se promove uma reflexão prática e 

teórica no sentido de dotar o aluno de um pensamento informado, crítico e autónomo perante as várias 

dimensões do espaço.” 6 

“O ciclo de estudos integrado, conducente ao grau de mestre em Arquitetura do ISCTE-IUL, 

tem uma duração de 10 semestres aos quais correspondem 300 ECTS, 180 ECTS no primeiro ciclo (3 

anos) e 120 ECTS no segundo ciclo (2 anos).” 7  

 

 PA TA CA C PA / I 

ECTS 108 60 27 60 45 

Percentagem 36 % 20 % 9 % 20 % 15 % 

 

 

 

UA – FCSH / ISCTE - IUL 

(Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas) 

 

 “Ao abrigo do convénio existente entre a Universidade dos Açores e o Instituto Superior das 

Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), são ministrados na Universidade dos Açores os dois 

                                                            
6 https://www.iscte-iul.pt/curso/27/mestrado-integrado-arquitetura/apresentacao 
7 https://www.iscte-iul.pt/curso/27/mestrado-integrado-arquitetura/planoestudos 
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primeiros anos do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Arquitetura pelo ISCTE. Os 

alunos que concluírem com aproveitamento os dois primeiros anos do curso prosseguem estudos no 

ISCTE, ingressando no 3.º ano do curso. 

Este curso tem por objetivos fundamentais: a) dotar os alunos de uma formação teórica e 

prática, essencial para o exercício efetivo da atividade profissional de arquiteto; b) facultar instrumentos 

concetuais e práticos para a especialização em diferentes domínios da arquitetura, do desenho urbano 

e do planeamento, a realizar ao nível da pós-graduação.” 8  

 

  PA TA CA C PA / I 

ECTS 
UA-FCAA 12 27 15 26 3 

ISCTE-IUL 58 24 18 30 45 

Percentagem 27 % 20 % 13 % 22 % 19 % 

 

 

UBI 

(Universidade da Beira Interior) 

 

 O Curso de Arquitetura surge na Universidade da Beira Interior em 2003. 

 

 “Objetivos Gerais:  

Implementar uma metodologia de ensino/aprendizagem inovadora, com recurso à auto-

aprendizagem, seminários de investigação e acompanhamento de docentes-tutores 

Valorizar a informação sobre matérias de técnicas de construção inovadoras, sem colocar de 

parte as tradicionais. 

Reforçar a componente prática experimental da arquitectura, desde o esquiço até ao projecto 

final.  

Articular as várias unidades curriculares com projecto. 

Privilegiar uma formação abrangente, entre todas as áreas científicas e técnicas que fazem 

parte da metodologia de trabalho do arquiteto. 

Internacionalização do "saber", aprendendo com e ensinando, com uma postura global. 

Valorizar o património e a memória do local.” 9  

 

 PA TA CA C PA / I 

ECTS 96 50 50 74 30 

Percentagem 32 % 17 % 17 % 25 % 10 % 

 

 

                                                            
8 https://www.iscte-iul.pt/curso/27/mestrado-integrado-arquitetura/planoestudos 
9 http://www.ubi.pt/Paginas/Curso.aspx?ID=72 
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UC - FCT 

(Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia) 

 

 Segundo Alexandre Alves Costa (2012), o novo curso de Arquitetura em Coimbra é o primeiro 

que surge em Portugal por iniciativa da Universidade e não por integração das antigas Belas Artes, 

como aconteceu em Lisboa e no Porto, durante o ano de 1988. Mas, segundo Gonçalo Moniz (2013), 

“a escola de Coimbra nasce de uma plataforma de entendimento entre as das vertentes pedagógicas 

fundadas na Escola do Porto e na Escola de Lisboa (…), por um conjunto de professores do Porto e de 

Lisboa, Coimbra tornou-se, assim, herdeira das duas escolas centenárias, integrando na formação do 

arquitecto práticas pedagógicas tanto comum como contraditórias.” 

 Ainda segundo o mesmo autor, esta herança provém das diversas experiências pedagógicas, 

que originaram o ensino moderno, realizadas entre 1931 e 1970 nas duas escolas por aqueles10 que 

se encontraram em Coimbra para construir o terceiro curso público de Arquitetura do país. 

 “Sabemos, como disse António Pedro, que «a pintura flamenga não necessita de pintar 

bolandesas de socos para ser flamenga», o que não significa que a existência de forma ou conceitos 

identitários, mesmo que parciais ou locais, não possa ir a par da Universidade que tem qualquer obra 

de arte. Algumas escolas de arquitectura são exemplo disso. Não é nem pode ser, uma ideia 

programática, construir uma identidade em Coimbra. Existirá, ou não, se reforçarmos o nosso 

entendimento do mundo e do território onde agimos. Aparecerá se lhes identificarmos algum futuro que 

deva ser: a Coimbra e ao mundo.” 11 

 Segundo Pedro Pinto (2015), o antigo Colégio de S. Jerónimo recupera a designação de 

Colégio das Artes, cujo campo de atuação é a formação e investigação em arte contemporânea, e 

passa a ser onde se estabelece o d.ARQ (Departamento de Arquitetura). No momento da adequação 

a Bolonha (2008), a licenciatura em Arquitetura consistia em 5 anos letivos seguidos de um período 

mínimo de 6 meses para a elaboração de um Prova final, o que acabava por consolidar um plano de 

estudos com uma média de duração de 6 anos, passa agora a ser Mestrado Integrado de 3 + 2 anos. 

 Atualmente, “O objetivo do Ciclo de Estudos do Mestrado Integrado de Arquitetura é a formação 

de arquitetos capazes e responsáveis do ponto de vista técnico, artístico, teórico, crítico e cívico, aptos 

a criar projetos de arquitetura que tenham em conta as necessidades dos cidadãos, em cada contexto 

e programa, assim como a lidar com os vários aspetos conexos ao conceito de arquitetura, 

nomeadamente nas áreas da Teoria, História e Cidade. Nesse sentido, é também objetivo alcançar um 

equilíbrio entre aspetos teóricos e práticos acometidos à arquitetura. É ainda objetivo geral do curso 

apetrechar os estudantes para o conhecimento das realidades locais, da região e do país, enquadrando 

ainda outras áreas de atuação numa escala global. É ainda determinante a consideração dos cenários 

                                                            
10 Do Porto: Fernando Távora, Alxandre Alves Costa, Domingos Tavares e José Gigante; De Lisboa: Raul Hestnes 
Ferreira, Manuel Tainha, Gonçalo Byrne, Vítor Figueiredo e Mário Kruger. 
11 Alexandre Alves Costa, 5º ponto do texto “LEARNING FROM COIMBRA”, Textos datados. 
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dinâmicos com que a prática e a teoria de arquitetura se confrontam na contemporaneidade, com vista 

à criação de uma sensibilidade actante e reflexiva.” 12  

 

 PA TA CA C PA / I 

ECTS 101 40 63 54 42 

Percentagem 34 % 13 % 21 % 18 % 14 % 

 

 

UE - EA 

(Universidade de Évora – Escola de Artes) 

  

 Atualmente, “O Departamento de Arquitectura da Universidade de Évora teve a sua origem em 

2001 e pertence à Escola de Artes, onde se incluem igualmente os departamentos de Artes Visuais e 

Design, Artes Cénicas e Música, proporcionando um ambiente de estudo multidisciplinar único no 

panorama do ensino da Arquitectura em Portugal. Nele é leccionado o Curso de Mestrado Integrado 

em Arquitectura, com 362 alunos e dirigido pelo Prof. João Nasi Pereira. Encontra-se neste momento 

em acreditação o Curso de Doutoramento em Arquitectura, cuja implementação está a ser coordenada 

pelo Prof. João Luís Carrilho da Graça.  

O corpo docente deste departamento é constituído por reconhecidos investigadores 

doutorados, bem como por arquitectos com uma prática projectual largamente reconhecida no contexto 

nacional e internacional. As aulas decorrem num edifício recentemente recuperado pelos Arquitectos 

Inês Lobo e João Trindade, obra extensamente publicada em revistas da especialidade, oferecendo as 

condições ideais para o ensino da Arquitectura. 

O Curso de Mestrado Integrado está estruturado em 10 semestres e a sua formação assenta 

numa aprendizagem da Arquitectura – compreendida como uma produção cultural, para onde confluem 

as diversas áreas do saber – baseada nos cinco ateliers de projecto, num ensino claramente ligado à 

prática profissional e à investigação.”13  

 

 PA TA CA C PA / I 

ECTS 126 42 21 69 42 

Percentagem 42 % 14 % 7 % 23 % 14 % 

 

 

 

 

 

                                                            
12 https://apps.uc.pt/courses/PT/course/501 
13 http://www.uevora.pt/conhecer/escolas_iifa_departamentos/eartes/(departamento)/2395 
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UL - FA 

(Universidade de Lisboa - Faculdade de Arquitetura) 

 

 A atual Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa é “herdeira de uma história e de 

um património pedagógico de grande relevo”, que através das recentes instalações no Pólo 

Universitário da Ajuda conseguiu autonomizar-se e expandir-se, mas “a mudança das instalações do 

Chiado criou um desenraizamento da escola do seu lugar genealógico, cultural e urbano, ao mesmo 

tempo que a multiplicação da oferta de produtos de ensino e correspondentes recursos humanos 

proporciona um aparente afastamento da tradição de ensino para o Projeto de Arquitetura, situação 

que arriscamos resultar numa sensação de duplo desenraizamento, quer face a um lugar genológico, 

quer face a uma tradição disciplinar e pedagógica.” (Pinto, 2015). 

  

 Atualmente, “O Mestrado Integrado em Arquitetura desenvolve-se em dois ciclos. O primeiro 

ciclo corresponde à Licenciatura em Estudos Arquitetónicos e visa dotar os alunos de formação básica 

e abrangente nesta área disciplinar. O segundo ciclo confere o título de Mestre em Arquitetura e permite 

uma maior especialização da formação, sem deixar de garantir transversalidade que permita aos 

recém-formados abordar um leque abrangente de problemas e escalas variadas, em contextos 

multidisciplinares, constituindo fator de empregabilidade. 

A especialização em Arquitetura foca-se tanto no projeto de edifícios novos como na 

reabilitação de edifícios existentes. A especialização em Arquitetura de Interiores está mais 

vocacionada para a intervenção e reabilitação em espaços preexistentes, enquanto a especialização 

em Urbanismo se centra em intervenções no espaço urbano e no território.”  14  

 

 

 PA TA CA C PA / I 

ECTS 124 63 28 51,5 33,5 

Percentagem 41% 21 % 9 % 17 % 11 % 

 

 

UL - IST 

(Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico) 

  

O curso de Arquitetura surge no Instituto Superior Técnico (IST) em 1998 tendo como objetivo 

a formação de arquitetos numa cultura de rigor, e uma forte competência técnica, que lhes garanta uma 

futura capacidade profissional. 

 

                                                            
14 http://graduacao.fa.ulisboa.pt/index.php/pt/cursos/arquitetura/m-i-arquitectura-2 
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Com uma base de cultura humanística e habilitação técnica resultará o exercício de um diálogo 

com outros especialistas com os quais terá de interagir tendo em vista a elaboração e coordenação do 

projeto num contexto artístico e cultural do desenvolvimento das catividades humanas. 

 

 Atualmente, “O Curso de Mestrado Integrado em Arquitectura do Instituto Superior Técnico da 

Universidade de Lisboa, está adequado ao Processo de Bolonha adoptando o modelo de ciclo de 

estudos integrado conducente ao grau de mestre com uma duração total de 5 anos. Esta opção resulta 

da opção estratégica em assegurar aos estudantes do curso do IST condições de formação e de 

capacitação para a integração profissional, em duração e conteúdo, às dos restantes Estados da União 

Europeia. 

 O Curso privilegia durante o seu funcionamento condições para a mobilidade dos estudantes 

e facilita a concretização de parcerias de formação, nomeadamente os compromissos assumidos pelo 

IST com as Instituições do CLUSTER. No final dos três primeiros anos de formação os alunos obtêm o 

diploma de Licenciatura em Estudos de Arquitectura que lhes permite o acesso ao programa de 

mobilidade. Após conclusão do 5º ano e com a obtenção do grau de mestre em Arquitectura podem 

candidatar-se ao exercício da profissão nas condições estabelecida pelas Entidades Reguladoras do 

exercício da profissão em particular a Ordem dos Arquitectos Portugueses.”  15  

 

 PA TA CA C PA / I 

ECTS 108 60 33 69 30 

Percentagem 36 % 20 % 11 % 23 % 10 % 

 

 

UM - EA 

(Universidade do Minho – Escola de Arquitetura) 

 

 O curso de Arquitetura da Universidade do Minho surge em 1996 integrado na Escola de 

Engenharia, no campus de Azurém em Guimarães. A partir de 2004 o departamento de Arquitetura 

ocupa um edifício projetado de raiz por Fernando Távora e José Bernardo Távora, onde se instala a 

Escola de Arquitetura da Universidade do Minho. 

 “Penso que ninguém tem dúvidas, sobre a importância da criação de um curso de arquitectura 

nesta região. E evidentemente que nenhum território em tão agressiva e tantas vezes selvagem 

transformação, como é o Minho, será da maior importância a formação de arquitectos para que usem 

o seu saber disciplinar nestes lugares, permitindo alguma esperança na melhoria da paisagem 

construída.” 16 

                                                            
15 https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/cursos/ma 
16 “UM NOVO CURSO DE ARQUITECTURA EM GUIMARÃES” Textos datados, Alexandre Alves Costa 



18 

 

 À semelhança do curso de Coimbra, este arrancou com um plano de estudos elaborado por 

uma Comissão Instaladora constituída por Fernando Távora, Domingos Tavares e Alexandre Alves 

Costa. Este seguia uma estrutura, com 5 anos de duração, assente no ensino pelo Projeto de cinco 

disciplinas sucessivas (Pinto, 2015). 

 

 Atualmente, “O Mestrado Integrado em Arquitetura oferece, ao longo de 10 semestres, uma 

formação delineada a partir de quatro componentes estruturantes (Projeto, Desenho, Teoria e 

Tecnologia) garantindo a aquisição de um saber integrado indispensável ao exercício da Arquitetura 

nas suas múltiplas valências. (…)  

 Os primeiros três anos incidem sobre instrumentos, saberes e metodologias estruturantes ao 

pensamento e exercício da arquitectura e urbanismo. Por outro lado, os dois últimos anos do Mestrado 

Integrado permitem ao aluno a construção do seu currículo pessoal a partir da ampla oferta em 

unidades curriculares de Atelier, Seminário, Obrigatória e opcionais subordinadas às áreas disciplinares 

de Cidade e Território, Construção e Tecnologia e Cultura Arquitetónica. A conclusão dos estudos, no 

10º semestre, incide na realização de uma investigação (sob o formato de Dissertação ou Trabalho de 

Projecto) permitindo problematizar e desenvolver temas a partir de uma abordagem seja teórica ou 

mais operativa.” 17  

 

 PA TA CA C PA / I 

ECTS 117,5 29 42.5 76 35 

Percentagem 39 % 10 % 14 % 25 % 12 % 

 

 

UP - FA 

(Universidade do Porto – Faculdade de Arquitetura) 

 

 A Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto é criada apenas em 1979, instalando-se 

para a “Quinta da Póvoa” em Massarelos, desvinculando-se das Belas Artes. É em 1987 que se 

inaugura o Pavilhão Carlos Ramos e em 1993 todos os restantes edifícios que compõem hoje a 

Faculdade, localizada próxima do centro do Porto, mas recolhida sobre o Douro. 

 “A ideia da escola centrava-se no “conceito da escola/atelier de projeto, com espaços 

complementares de conteúdo tradicional, como os administrativos, auditórios, biblioteca, museu, bar e 

alguns espaços oficinais. A grande novidade foram os gabinetes para os docentes” (Alves Costa 

2003:25).” (Pinto, 2015). 

                                                            
17 https://www.uminho.pt/PT/ensino/oferta-educativa 
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 Anteriormente à adequação a Bolonha, o plano de estudos, desde 1994, consistia em 6 anos 

letivos. O Projeto era estruturados por 5 disciplinas anuais sucessivas e 1 ano de estágio em ambiente 

profissional ou de especialização em matérias de relevo. 

 Atualmente, “O Mestrado Integrado em Arquitetura (MIArq) constitui o curso base de formação 

generalista da faup. O grau de mestre, a que permite aceder, comprova um nível aprofundado de 

conhecimentos na área disciplinar da arquitectura e urbanística, atestando a capacidade para o 

exercício da actividade profissional e/ou a prática da investigação nas referidas áreas. A funcionar em 

instalações próprias, projectadas por Álvaro Siza, a Escola do Porto, como internacionalmente é 

conhecida, constitui uma referência nacional e internacional na formação superior em Arquitectura. 

No seu espaço, e ao longo do tempo, formaram-se dezenas de gerações de arquitectos 

portugueses com obra construída, publicada e reconhecida em todo o mundo. Fernando Távora, Álvaro 

Siza, Nuno Portas, Alexandre Alves Costa, Domingos Tavares e Eduardo Souto de Moura, estudantes 

e professores da nossa casa, são o melhor exemplo das capacidades pedagógicas, científicas e 

artísticas da Escola do Porto de que o MIArq se constitui, hoje, o fiel depositário.” 18  

 

 PA TA CA C PA / I 

ECTS 114 33 78 45 30 

Percentagem 38 % 11 % 26 % 15 % 10 % 

 

 

 

2.2.1 _ Quadros e gráficos de Comparação 

 

 PA TA CA C PA / I 

ISCTE 36 % 20 % 9 % 20 % 15 % 

UA-FCSH / ISCTE 27 % 20 % 13 % 22 % 19 % 

UBI 32 % 17 % 17 % 25 % 10 % 

UC-FCT 34 % 13 % 21 % 18 % 14 % 

EU-EA 42 % 14 % 7 % 23 % 14 % 

UL-FA 41% 21 % 9 % 17 % 11 % 

UL-IST 36 % 20 % 11 % 23 % 10 % 

UM-EA 39 % 10 % 14 % 25 % 12 % 

UP-FA 38 % 11 % 26 % 15 % 10 % 

 

                                                            
18 https://sigarra.up.pt/faup/pt 
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2.3 _ Análise da contemporaneidade 

Através do estudo dos planos curriculares de todos os cursos públicos e da comparação entre 

a importância que os cursos dão a cada uma das áreas acima analisadas, Projeto de Arquitetura, 

Tecnologia da Arquitetura, Cultura da Arquitetura, Complementares e Investigação, é possível compor 

um conjunto de elações: 

 - O Projeto de Arquitetura continua a ser o tronco principal, mas não chega a ter maioria 

percentual absoluta em nenhum curso situando-se entre os 27%, no curso iniciado na Universidade 

Açores e que termina no ISCTE, e os 42% na Universidade de Évora. 

- Aproximadamente metade dos cursos dá cerca de o dobro da importância à Tecnologia da 

Arquitetura em relação à Cultura da Arquitetura. É interessante perceber que esse grupo é composto 

pelos cursos localizados em Lisboa, incluindo o que é iniciado nos Açores, e pelo curso da Universidade 

de Évora, ou seja, na zona ul do país. 

- Nos cursos de Coimbra, Covilhã, Porto e Minho, ou seja, zona Norte, a situação identificada 

no ponto anterior inverte-se. Nos cursos do Porto, Minho e Coimbra a percentagem dada à Cultura da 

Arquitetura é cerca de o dobro relativamente à dada a Tecnologia da Arquitetura. O curso da 

Universidade da Beira Interior é o único que tem uma percentagem igual nas duas áreas. 

- A percentagem de disciplinas complementares situa-se entre os 15%, na Universidade do 

Porto, e os 25% na Universidade da Beira Interior, sendo que a maioria dos cursos tem uma 

percentagem acima dos 20%. Uma vez que raramente estas disciplinas estão relacionadas com a 

produção de Projeto, mas sim focadas noutras áreas de conhecimento, torna-se claro que se está a 

apostar numa oferta formativa multidisciplinar de forma a dotar os alunos de competências aplicáveis 

a outras áreas profissionais, que não a da produção de Projeto, como uma possível resposta à 

saturação do mercado de trabalho. 

 

Em entrevista à revista arqa, Heitor (2013) faz um enquadramento sobre o Ensino da 

Arquitetura em Portugal na contemporaneidade, afirmando que esta multidisciplinaridade, em resposta 

ao alargado espectro de campos de atividade em que os arquitetos são chamados a entrevir, “é uma 

forma de organização curricular que estimula processos de aprendizagem ativos e colaborativos 

permitindo desenvolver nos alunos capacidades cognitivas, técnicas e atitudes hoje fortemente 

valorizadas na vida profissional e social (…) dificilmente trabalhadas pelos métodos convencionais de 

Ensino.” Considera ainda que o ensino da Arquitetura necessita de uma “revisão conceptual resultante 

de mudanças nas dinâmicas sociais, económicas, industriais e políticas com implicações diretas no 

exercício da arquitetura, incluindo a precariedade do emprego dos arquitetos recém-formados”. 
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CAP. 3 _ Arquitetura no IST e o Intercâmbio na FAU-USP 

 

Neste capítulo será feito um aprofundamento na análise ao Mestrado Integrado em Arquitetura 

do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, com foco nas 5 disciplinas de projeto que 

constituem a espinha dorsal do curso. Este pode ser visto como um caso de estudo pois praticamente 

todos os dados recolhidos, para esta parte da investigação, provêm de entrevistas realizadas 

especificamente para o caso (em anexo), direcionadas a todos os Professores responsáveis por cada 

uma das disciplinas de projeto, à Professora Catedrática Teresa Valsassina Heitor responsável pela 

criação do curso tendo-se mantido como Coordenadora do próprio desde a fundação até ao ano 

anterior à elaboração da presente dissertação, e ao Professor Associado Miguel Amado que é o atual 

coordenador do curso e responsável pela disciplina de Projeto do 5º ano. Alguns dados advêm ainda 

da minha própria experiência por ter frequentado as primeiras 4 disciplinas, sendo que a última foi feita 

em equivalência num programa de mobilidade, mas também por ter sido aluno de todos os professores 

em questão, exceto do Professor Miguel Amado. 

 Como caso de comparação, será analisado o ensino de projeto na Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo, resultado da minha participação num programa de 

mobilidade. 

  

3.1 _ O Mestrado Integrado em Arquitetura do IST 

 O curso de Arquitetura do IST é fundado em 1998 num clima em que começava a surgir uma 

grande diversidade de cursos oferecidos pela Universidade Técnica de Lisboa. Nesta altura o Técnico 

queria também reforçar-se como uma grande escola de ciência e tecnologia e a Arquitetura constituía 

uma oportunidade de reforço, seguindo como referência as grandes Universidades19 que constituem o 

CLUSTER (Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and Research) 

em que a maior parte integra a Arquitetura, sendo hoje o IST também membro. 

 A primeira edição do curso arranca no ano letivo de 98/99 com um plano de estudos que se 

mantém até à implementação do modelo de Bolonha em 2006, que entra em vigor em 2007. Sempre 

teve como tronco comum o Projeto de Arquitetura complementado por algumas disciplinas base que 

se consideravam necessárias à formação do arquiteto. Algumas destas disciplinas são comuns aos 

restantes cursos do Técnico, com a variante de os conteúdos estarem adaptados às particularidades 

da Arquitetura e das necessidades dos próprios alunos, uma vez que podem ter precedências 

formativas diferentes das implícitas pelos cursos de engenharias. 

                                                            
19 Aalto Univerity; Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne; Grenoble Institute of Technology; 
Instituto Superior Técnico; Karlsruhe Institute of Technology; Royal Institute of Technology; Katholieke 
Universiteit Leuven; Polytechnic University of Turin; Trinity College Dublin; Darmstadt University of Technology; 
Eindhoven University of Technology; Université catholique de Louvain; Universitat Politècnica de Catalunuya – 
BarcelonaTECH. 
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 O curso de Arquitetura distingue-se dos restantes do Técnico pelas suas dinâmicas de 

aprendizagem totalmente diferentes. O ensino da Arquitetura organiza-se em torno da prática do 

Projeto e da resolução de problemas. As engenharias sustentam-se num modelo de aprendizagem 

“centrado no professor como divulgador de informação, não de conhecimento, e não como mediador 

na construção do conhecimento.” Pela prática do ensino baseada no projeto de Arquitetura, os alunos 

desenvolvem competências muito valorizadas no meio profissional como o trabalho colaborativo e em 

equipa, a reflexão crítica e reflexão em ação. 

 O carácter tecnológico que o Técnico tem, implica que o curso de Arquitetura também tenha 

essa componente marcada na sua oferta formativa, e não apenas artes e humanidades. Esse aspeto 

acaba por ser uma característica única e definidora do curso, que se diferencia dos restantes também 

pelo sítio em que está inserido, porque “o ambiente do Técnico é fortíssimo e contamina os estudantes.” 

 

Nota: Todas as transcrições feitas no texto acima são referentes à respetiva entrevista (em anexo), 

realizada à Professora Teresa Valsassina Heitor. 

    

3.2 _ 5 disciplinas de Projeto 

 

 Nas entrevistas realizadas aos professores responsáveis pelas 5 disciplinas de Projeto de 

Arquitetura, foi possível analisar a sua relação com a prática, com o ensino e com a aprendizagem. 

Neste segmento iremos focar as relações com o ensino e prática de cada um, uma vez que são essas 

que caracterizam as disciplinas que cada professor leciona. Será indispensável a leitura das entrevistas 

na íntegra, em anexo, pois entender a relação de cada professor com a sua prática profissional é 

essencial no entendimento da sua abordagem ao ensino. 

 As 5 disciplinas são anuais e decorrem ao longo de dois semestres em separado. Estas 

organizam-se de diferentes modos e com diferentes programas, mas constituem um largo e completo 

espectro de aprendizagem ao longo do curso. 

 Nota: Todas as transcrições feitas nos seguintes pontos são referentes às respetivas 

entrevistas (em anexo), realizadas a cada Professor correspondente por cada disciplina de Projeto. 

3.2.1 _ Projeto de Arquitetura I 

 A disciplina Projeto de Arquitetura I é lecionada pelo Professor Auxiliar Francisco Teixeira 

Bastos, responsável há vários anos por esta disciplina, que conta com uma prática profissional em 

Arquitetura com mais de 30 anos e leciona no curso de Arquitetura do Técnico desde o seu início. Conta 

ainda com a participação da Professora Catedrática Teresa Heitor e da Professora Auxiliar Convidada 

Daniela Arnaut. 
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 Esse tempo de ensino permitiu que desenvolvesse a sua metodologia de ensino apoiada, 

primeiro, em metodologias apreendidas durante a sua experiência de trabalho com o Arquiteto Manuel 

Vicente e mais tarde noutras que lhe foram passadas pela Professora Teresa. 

 Transporta a sua prática para o ensino, não para fazer da sala de aula um atelier, mas através 

do trabalho de grupo que acredita ser uma das coisas mais fundamentais da prática profissional. Este 

trabalho de grupo é desenvolvido não no sentido académico em que todos têm que contribuir para uma 

causa, mas num sentido de “aprendizagem da complementaridade, do papel de cada um, do encaixe 

onde eu quero estar e onde me põem.” Afirma que o ensino o tornou mais reflexivo pela frescura das 

respostas que os alunos trazem todos os anos ao entrar no curso de Arquitetura. 

 A disciplina de Projeto de Arquitetura I pretende que os alunos percorram diferentes exercícios, 

tendo como objetivo a introdução de várias questões base daquilo que é o pensamento e prática da 

Arquitetura. O primeiro semestre começa com uma série de exercícios evolutivos sem escala, que 

visam a exploração de conceitos de organização e composição do espaço, que culmina num exercício 

onde é introduzida a escala humana. O segundo semestre inicia com exercícios de análise da cidade, 

de aproximação à escala urbana e termina com um exercício específico de intervenção num local 

definido na cidade.  

Este programa é complementado com várias abordagens que expõem os alunos a outros 

pontos de vista e de crítica da realidade. Têm vindo a materializar-se, tanto pela leitura e discussão do 

“pensamento dos arquitetos”, como em diversos tipos de workshops.20 

 Têm existido esforços para que a disciplina se relacione com outras que fazem parte das áreas 

que articulam com o Projeto, o que nem sempre é fácil. Já se fez essa articulação com as disciplinas 

de Desenho, Geometria Descritiva, recentemente com a História e com a Estática que resultou bastante 

bem, em que se introduziram conceitos estruturais de uma forma tão simples como quando se explica 

a uma criança. 

 Hoje a disciplina também se encarrega ainda de munir os alunos de capacidades de 

comunicação e representação para que sejam capazes de compor, no final do ano, um dossier gráfico 

que sintetize e demonstre o seu percurso, evolução e resultado. 

 A avaliação do aluno é feita principalmente pelo “quão bem fez aquilo que se propôs a fazer”, 

pela sua prestação em cada um dos exercícios e pelo dossier de final de ano. 

 Mas acima de tudo importa que os alunos “consigam identificar um problema e que tenham 

uma posição crítica sobre esse problema. Que essa posição não seja estritamente disciplinar, que seja 

realmente ampla. Motivo muito a que aumentem drasticamente o seu universo de interesse e que o 

cultivem e que consigam que esse conjunto seja propositivo para a transformação da realidade.” 

 

                                                            
20 Workshops com a presença de artista plástica. Workshops conjuntos com outra universidade europeia fora do 
território nacional. Workshop Projeto Relâmpago que reúne professores e alunos de todos os anos. 
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3.2.2 _ Projeto de Arquitetura II 

A disciplina Projeto de Arquitetura II é lecionada pelo Professor Auxiliar Vítor Carvalho Araújo. 

Exerce a prática e leciona desde que se formou em Arquitetura, estando no Técnico desde 1998. Foi 

Presidente do Conselho Nacional de Admissão da Ordem dos Arquitetos, conferindo-lhe uma relação 

muito próxima com Ensino e com a passagem à Prática. A disciplina conta ainda com a participação 

da Professora Auxiliar Convidada Patrícia Lourenço. 

 Quando começou a lecionar procurou, por iniciativa própria, descobrir as teorias e métodos de 

ensino que considerava relevantes para começar a construir o seu próprio método de ensino. Defende 

que o ensino de projeto tem uma relação direta com a prática de projeto. Daí resulta o transporte da 

prática profissional para o ensino, mas não de uma forma direta. “O que me parece importante 

transmitir, e não importa o ano a que se está a trabalhar, é que os estudantes de arquitetura possam 

ser confrontados nos exercícios académicos, quer com desafios de natureza intelectual pura e simples, 

de natureza académica, isto é, preparar raciocínios, testar situações, mas, num enquadramento em 

que se perceba que há uma referenciação direta ao exercício de arquitetura.” Acredita também que o 

contacto com os alunos e as suas respostas são úteis para a sua prática profissional, pois são libertas 

de vícios e condicionamentos, o que também faz bem ao raciocínio arquitetónico. 

 A disciplina de Projeto de Arquitetura II tem um papel muito particular na estrutura atual do 

curso do Técnico. São desenvolvidos 5 ou 6 exercícios ao longo dos dois semestres que partem de 

uma “leitura de território, de estruturação urbana, para uma aproximação a uma área ainda de escala 

urbana, na qual se vai implantar um equipamento de utilização pública”. Promove-se que nos primeiros 

exercícios os alunos esqueçam certas condicionantes, como a regulamentação, e que valorizem o 

conceito, e de acordo com a sequência dos 5 exercícios é incutida progressivamente uma maior 

exigência ao nível da concretização.  

  Todos os anos, no arranque de cada semestre, fazem-se 4 aulas abertas com professores de 

outras escolas ou com profissionais relacionados com os temas a serem abordados nesse semestre, 

de forma a complementar a formação dos alunos. Neste sentido, são também dados alguns módulos 

teóricos específicos sobre os sistemas de representação, as suas capacidades, os seus limites e a sua 

adequação a determinados tipos de circunstâncias. Ainda, uma vez por ano organiza-se uma visita de 

estudo, que pode ser em Portugal ou noutro país, “que é uma aula de 3 dias fora a visitar cidades e 

edifícios”. 

 A avaliação é contínua, “o que significa que todas as componentes da prestação do aluno, a 

resolução dos exercícios, a disponibilidade para debater o desenvolvimento do trabalho, assiduidade, 

grau de desenvolvimento do projeto, grau de capacidade comunicativa, não é apenas identificada na 

relação temporal que sugere, mas também nos aspetos comportamentais. Temos 5 exercícios ao longo 

do ano e todos têm uma apresentação. Nós valorizamos muito o acompanhamento e o que resulta do 

desenvolvimento do trabalho por discussão direta com o aluno. Os primeiros exercícios são feitos em 

grupo, e aí o debate é em grupo, mas rapidamente passam a ser individuais, ninguém entrega um 

trabalho sem o ter discutido previamente com o professor.” 
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 Valoriza-se que o aluno demonstre uma capacidade de raciocínio relativo ao espaço, à forma, 

à construção e à vivência independentemente da escala de abordagem. 

 

3.2.3 _ Projeto de Arquitetura III 

 A disciplina de Projeto de Arquitetura III é lecionada pelo Professor Associado Convidado João 

Pedro Falcão de Campos, que inicia a sua prática profissional em 1984 e tem já uma vasta experiência 

de ensino em várias escolas de Arquitetura, estando no Técnico desde 2004. Conta ainda com a 

participação dos Professores Auxiliares Convidados Miguel Brás e Filipa Mourão. 

 O Projeto III constrói-se “como se fosse um atelier. E estamos lá a partilhar convosco a nossa 

experiência, que acaba por ser o que fazemos aqui no atelier. O método é pôr no ensino a prática 

profissional. É como se vocês estivessem aqui a estagiar”. 

 O tema é a Habitação, sendo trabalhado em dois exercícios ao longo do ano. No primeiro 

semestre foca-se a habitação unifamiliar e no segundo semestre a habitação coletiva. Cada semestre 

é iniciado com a elaboração de um trabalho em grupo sobre um caso de estudo, que permite aos alunos 

conhecerem diferentes tipologias e formas de habitar antes de iniciarem o seu projeto individual. Todos 

os anos entre cada semestre organiza-se uma viagem de estudo, de cerca de uma semana a um país 

da europa, que foca autores específicos com produção arquitetónica abundante, relevante e 

concentrada de forma a fazer-se um estudo intensivo sobre as cidades e os edifícios em questão. Outro 

foco da disciplina é a representação e a comunicação dos projetos desenvolvidos pelos alunos. 

 A avaliação é contínua e valoriza-se o desenvolvimento e método de trabalho dos alunos. 

Interessa que os alunos adquiram “o prazer pela arquitetura num grau de exigência muito elevado. Que 

retenham as referências que nós transmitimos.” 

  

3.2.4 _ Projeto de Arquitetura IV / V 

As disciplinas Projeto de Arquitetura IV / V são lecionadas pelo Professor Associado Convidado 

Ricardo Bak Gordon, que tem uma vasta experiência profissional e de ensino em diversas 

universidades de diferentes países, estando à frente desta disciplina há cerca de 10 anos. Conta ainda 

com a participação do Professor Auxiliar Convidado Pedro Sousa. 

 Toda a sua experiência prática e de ensino permitiu que tivesse contacto com muitos métodos 

de ensino distintos. Isso fez com que desenvolvesse uma metodologia de ensino própria que assenta 

em 3 momentos: “estratégia, investigação e comunicação”. Considera bastante importante “dotar 

os alunos de um método de aproximação ao projeto que os leva a ter uma resposta coerente, 

interessante e fundamentada”. 

 As disciplinas de Projeto de Arquitetura IV / V são semestrais, mas o seu programa desenvolve-

se ao longo de um único exercício de projeto durante o 4º ano. O tema do projeto é “integrar uma peça 
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complexa num determinado lugar e com um determinado programa complexo, e depois desenvolvê-la 

até quase uma antevisão daquilo que poderia ser a construção”. 

 Durante este período procura-se que os alunos “aprendam a olhar para a cidade, aprendam a 

olhar para os programas, aprendam a pensar no que é a arquitetura, que não se faz sozinha, mas por 

continuidade, que aprendam a perceber o que é essencial e o que é secundário, que aprendam 

fundamentalmente que um projeto de arquitetura é um todo e não um somatório de partes”. 

 A avaliação é feita no dia a dia do trabalho do aluno, ao longo de todo o ano, sendo valorizado 

“o entusiasmo, o rigor, a dedicação, o empenho, a vontade de fazer melhor”. 

 

3.2.2 _ Projeto Final em Arquitetura 

 A disciplina de Projeto Final em Arquitetura, no ano letivo em que a presente dissertação se 

desenvolve, divide-se em dois programas distintos. Um dos programas é lecionado pelo Professor 

Catedrático Convidado António Barreiros Ferreira, que tem mais de 40 anos de experiência de ensino 

de Projeto de Arquitetura, mais um pouco de experiência profissional, tendo feito parte da elaboração 

e fundação da Licenciatura em Arquitetura no Técnico em 1998 onde se mantém como docente até 

hoje. O segundo programa é lecionado pelo Professor Associado Miguel Amado que iniciou a sua 

atividade como docente em 1998, tem uma vasta experiência profissional em Planeamento e 

Ordenamento do Território e leciona no Técnico desde 2016. A disciplina conta ainda com a 

participação dos Professores Auxiliares António Costa e Miguel Pinheiro e do Professor Auxiliar 

Convidado José Lobo de Carvalho. 

 Relativamente ao Professor António Barreiros Ferreira, o seu método de ensino foca-se no 

perfil do aluno, “do seu entendimento relativamente à profissão, da sua vocação, da sua capacidade 

de lidar com a invenção, com a produção, com a reflexão e isso continua a ser a minha prioridade, mais 

do que ensinar como se fazem projetos. Acredito que o método de projeto tem que ser descoberto por 

cada um”.  

 O tema do seu programa foca “a recuperação, a reconstrução, a reabilitação e a grande 

abordagem urbana. Aparentemente são escalas completamente distintas, mas que nós conseguimos 

trabalhar em conjunto no 5ºano. No primeiro semestre desenvolvem-se propostas de intervenção 

urbana de escala de grande abrangência, fazendo no segundo semestre uma aproximação em áreas 

mais concisas.” 

 Ao longo do ano existe uma articulação constante com vários professores de várias áreas, 

desde o desempenho, ao diagnóstico, às técnicas interventivas, às acessibilidades, às engenharias, à 

intervenção urbana e ao estudo da cidade, como também ao nível da construção e das estruturas. 

 Durante este percurso é essencial os alunos “aprenderem a estar disponíveis para lidar com o 

desconhecido e a fazer com que o desconhecido se transforme em conhecimento”. 
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 O Professor Miguel Amado introduz um programa que visa aproximar os alunos a uma 

realidade próxima daquilo que é a prática profissional da arquitetura, através de um projeto real no 

estrangeiro, desafiando os alunos “a trabalhar deste a macro escala até ao detalhe”. 

 O ano começa com a preparação e estudo dos temas a serem desenvolvidos no país em 

questão para depois ser feita uma viagem ao local onde se vai inserir o projeto para se estudar o 

contexto. O desenvolvimento do projeto é feito num ambiente de simulação de atelier, com a 

contribuição de diversos especialistas e docentes durante as aulas, onde o aluno “tem que comunicar 

para a obra, tem que ir ao 1 para 1, tem que fazer mapa de quantidades, tem que fazer caderno de 

encargos”. 

  

3.3 _ O intercâmbio em São Paulo na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo  

 Ainda antes de ingressar no Ensino Superior tinha um fascínio pela ideia de passar um ano a 

estudar fora de Portugal, e ao entrar em Arquitetura essa ideia foi-se tornando um objetivo. Pela 

natureza da própria disciplina, que implica a vivência da Arquitetura no lugar, desde as grandes 

referências estrangeiras que fui adquirindo nas aulas de Projeto, História e Teoria, aos testemunhos de 

quem passou por essa experiência.  

 Pelo envolvimento que o curso de Arquitetura no Técnico implica, a oportunidade de abdicar 

de um ano de formação no Técnico foi sendo empurrada para o fim do curso, e não querendo estender 

o tempo de estudos decidi inscrever-me num programa de mobilidade em equivalência ao 5º ano. A 

escolha da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP) advém 

de uma série de parâmetros, salientando o contexto e qualidade a que a própria faculdade está 

associada, à produção arquitetónica incontornável, à ideia de uma cidade com quase o dobro da 

população portuguesa, pela vontade de distanciamento e independência de Portugal, não só em termos 

físicos, mas também de realidade, etc. 

 Após a aceitação na FAU-USP, o Professor Ricardo Bak Gordon aconselhou-me a frequentar 

a disciplina de projeto lecionada pelo Professor Álvaro Puntoni. Entrei então em contacto com o 

Professor Álvaro pois gostava de ter um coorientador para a tese durante o tempo de estadia em São 

Paulo, sendo o convite aceite prontamente. Ao chegar à FAU-USP, eu e os restantes alunos do 

Técnico, conseguimos inscrever-nos na disciplina de projeto e na turma do Professor Álvaro que será 

aqui analisada como termo de comparação com o Ensino de Projeto no Técnico. 

  

3.3.1 _ AUP0158 - Arquitetura – Projeto II 

 A Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAU-USP tem a duração de 5 anos, 10 

semestres, e é composta por 3 departamentos: Projeto, Tecnologia e História. Durante este período 

são lecionadas 4 disciplinas obrigatórias de Projeto, Projeto I, II, III e IV, ao longo do 2º e 3º ano, em 

que cada uma aborda um tema diferente e direcionado ao momento de aprendizagem de cada 
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semestre. Existe ainda no 7º semestre (4º ano) uma disciplina obrigatória que corresponde a um estágio 

obrigatório supervisionado, e o último ano destina-se ao TFG (Trabalho Final de Graduação).21  

A disciplina que frequentei, AUP0158 - Arquitetura – Projeto II, deve ser frequentada idealmente 

durante o 4º semestre da licenciatura, ou seja, no segundo semestre do segundo ano. Mas pelo facto 

de as disciplinas não terem precedências, e por haver uma grande liberdade na decisão por parte dos 

alunos de quando frequentar as disciplinas de Projeto, estas são frequentadas por alunos que se 

encontram em momentos diferentes da sua formação. 

No semestre em que a frequentei o tema foi habitação coletiva. O enunciado propunha a 

implantação de um edifício de apartamentos num lote específico no centro da cidade de São Paulo, 

implicando uma leitura da cidade, a uma aproximação urbana, tendo em conta todas as condicionantes 

existentes no lugar. Este enunciado era partilhado com a disciplina de Projeto IV, que estava a ser 

lecionada em simultâneo, sendo que o programa proposto era um Centro Cultural a ser implantado 

num lote vizinho ao determinado para o edifício de habitação. Isto permitiu, principalmente no arranque 

do semestre, que a informação pudesse ser partilhada entre as duas disciplinas, que fossem dados 

seminários direcionados a ambas, que se fizessem visitas conjuntas ao local e apresentações em 

simultâneo.  

Nesta disciplina estavam responsáveis 5 professores, que pela grande quantidade de alunos 

inscritos, cada um ficava a cargo de cerca de 35 estudantes. Como haviam 2 aulas de 4 horas por 

semana, cada professor dividia o seu grupo em 4 e atribuía 2 horas por semana de assistência a cada 

grupo. Por um lado, era bom, pois os grupos não chegavam a 10 pessoas e isso dava para gerar um 

ambiente de discussão entre todos sobre o projeto de cada um, mas por outro era mau no sentido em 

que os alunos não faziam o acompanhamento dos projetos dos restantes alunos fora do seu grupo, 

mas também porque o discurso dos professores repetia-se a cada duas horas tonando as aulas um 

pouco cansativas tanto para os professores como para quem ficava a assistir às discussões dos 

restantes grupos. 

   A organização e planeamento da disciplina é feita de uma forma muito detalhada antes de 

esta começar, ou seja, os professores fornecem um plano aos alunos onde vêm descriminados os 

objetivos para cada discussão e o material e a escala a ser produzido para tal. Isto obriga a um trabalho 

contínuo, mas com um carácter muito formal ao nível da produção. Como as aulas eram destinadas 

somente à discussão, tinham um papel quase de “consulta”, o que fazia com os alunos não utilizassem 

o tempo de aula para desenvolver o projeto.  

  

  

                                                            
21 http://www.fau.usp.br/graduacao/arquitetura-e-urbanismo/grade-curricular/ 
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CAP. 4 _ A experiência profissional orientada 

 

Desde o início do curso que considero importante o trabalho e o contacto com a realidade 

profissional da prática da Arquitetura. Não apenas pela curiosidade, mas também pela noção das 

condições em que se encontra o mercado de trabalho, considerei ser importante investir nesse tipo de 

experiência para complementar a minha formação, o currículo e começar a criar uma rede de contatos 

que me pudesse ser útil no futuro. 

Este capítulo confirma uma primeira intuição sobre a importância de complementar a 

aprendizagem da Arquitetura intercalando experiência profissional com a formação académica. O tema 

é apresentado a partir de várias teorias, que provam que a prática simultânea à formação é a melhor 

forma de consolidar o conhecimento, e a partir de testemunhos dados por Arquitetos, com considerável 

produção Arquitetónica e investigação na área do Ensino da Arquitetura. 

 

4.1 _ A prática na aprendizagem do projeto de Arquitetura 

 No início da segunda metade do século XX, Michael Polanyi (1966) inicia a sua investigação 

sobre a construção do conhecimento. Segundo o autor, este divide-se em dois tipos de saber em que 

um não existe sem o outro: o saber explícito, intelectual, que pode ser expresso como o “saber que”, e 

o saber tácito que se expressa como o “saber como” (Lage, 2011). Ainda Polanyi afirma: “we can know 

more than we can tell” (1966, p. 4).  

 Ikujiro Nonaka (1994) na sua investigação sobre a criação de conhecimento organizacional, 

que parte das duas dimensões do conhecimento definidas por Polanyi, transforma a ideia da expressão 

acima na imagem de um iceberg, em que a ponta traduz o conhecimento que pode ser expresso por 

palavras e números e todo o corpo traduz o restante conhecimento. 

 

Conhecimento Explícito  

  

 

     Conhecimento Tácito 

 

02 | Esquema da proporção entre conhecimento tácito e explícito 
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O mesmo autor desenvolve a sua investigação também em torno da consolidação desse 

conhecimento criado, isto é, de que forma é que o conhecimento existente pode ser convertido em novo 

conhecimento. Nonaka assume que o conhecimento é criado a partir da conversão mútua entre 

conhecimento tácito e conhecimento explícito, permitindo-lhe postular quatro modos diferentes de 

converter conhecimento: (1) de conhecimento tácito para conhecimento tácito, (2) de conhecimento 

explícito para conhecimento explícito; (3) de conhecimento tácito para conhecimento explícito; (4) de 

conhecimento explícito para conhecimento tácito.  

 

 

 

 

 

 

03 | Modes of the Knowledge Creation 

 

O primeiro modo permite converter conhecimento tácito através da interação entre indivíduos, 

mas não é necessária a existência de linguagem para a aquisição de conhecimento. Esta pode 

acontecer por observação, imitação e prática, ou seja, a chave para a aquisição de conhecimento tácito 

é a experiência. 

O segundo modo envolve o uso de processos sociais para combinar diferentes tipos de 

conhecimento explícito que cada indivíduo tem, trocando e combinando conhecimento através de 

conversa, por exemplo.  

O terceiro e quarto modos envolvem tanto conhecimento tácito como explícito e contêm a ideia 

de que estes são complementares e que se podem expandir num processo de interação mútuo. Esta 

interação envolve duas operações diferentes: uma é a conversão de conhecimento tácito em explícito, 

que pode ser denominada de “Exteriorização”, a outra é a conversão de conhecimento explícito em 

tácito e assemelha-se à noção de aprendizagem tradicional, que pode denominar-se de “Interiorização”. 

 

 

 

 

 

 

1 3 

2 4 
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Nonaka defende que, embora cada um dos quatro modos de conversão de conhecimento 

possa criar conhecimento de forma independente, a questão central prende-se com uma interação 

dinâmica entre os diferentes modos, ou seja, a criação de conhecimento centra-se na construção tanto 

de conhecimento tácito como explícito, e mais importante, na interação destes dois aspetos pela 

interiorização e exteriorização. Desta forma elabora um novo esquema representativo desta dinâmica 

que se traduz por uma espiral que percorre os vários campos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

04 | Spiral of Organizational Knowledge Creation 

 

Esta dinâmica é facilitada por estímulos, como por exemplo, a “coordenação” de indivíduos de 

uma equipa, de vários setores e pela documentação do conhecimento existente. Através de um 

processo interativo de tentativa e erro, articulam-se e desenvolvem-se conceitos até um resultado 

concreto. Esta experimentação pode desencadear a interiorização através de um processo de 

“aprendizagem pela prática”. Os participantes dentro de um campo de ação partilham conhecimento 

explícito que gradualmente se traduz, através de interação e de um processo de tentativa e erro, em 

diferentes aspetos do conhecimento tácito. (Nonaka, 1994) 

O psicólogo Carl Rogers (1961), nas suas pesquisas sobre os processos de desenvolvimento 

do ser humano enquanto pessoa, defendeu que as coisas mais importantes não podem ser pensadas, 

mas sim descobertas e apreendidas por si mesmo. Mais tarde, Donald Schön (1991) reformula esta 

ideia afirmando que tais coisas não podem sequer ser ensinadas, ou seja, algo que é dito rapidamente 

se esquece, mas que pelo contrário, algo que é mostrado, experimentado, será mais facilmente 

compreendido e interiorizado. 

 Na obra de Donald Schön (1982) encontramos uma abordagem à construção do conhecimento 

aplicada à prática profissional. Esta consiste na resolução de problemas intrínsecos de forma rigorosa 

pela aplicação da teoria científica e técnica. O mesmo autor considera que a Arquitetura faz parte do 
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grupo de atividades que implicam reflexão-em-ação. No seu campo de atuação, o profissional tem que 

resolver problemas de naturezas diferentes que suscitam respostas moldadas às suas condicionantes. 

Pela condição da profissão se relacionar com outras e com diferentes entidades, as respostas 

produzidas estão sujeitas a uma contínua discussão e mutação. Isto obriga o Arquiteto a ter capacidade 

de lidar com imprevistos que podem ocorrer ao longo das várias fases de um projeto, principalmente 

em fase de obra, desde complicações legais, a diferentes interpretações ou a modificações do projeto 

por parte dos vários interlocutores, entre outros.  

 “Na sociedade em que vivemos é impensável projeto sem diálogo, sem conflito e encontro, sem 

dúvida e convicção, alternadamente, em conquista da simultaneidade e da liberdade” (Siza, 1995) 

 Já na segunda metade do século XIX, Viollet-le-Duc escreveu Histoire d’une maison (1873), 

em que explica que o futuro arquiteto deve ter experiência em ambientes profissionais, desde o nível 

conceptual até à construção, de forma intercalada com o tempo académico. Já nesta altura defendia 

que o ensino não deveria apenas suportar-se em conceitos artísticos, mas também integrar 

componentes técnicas ligadas às engenharias que permitissem a aplicação de um método racional 

para o desenvolvimento dos projetos de arquitetura. 22 

 Também Álvaro Siza (1995) defende que “o Ensino da Arquitetura exige pelo menos: Trabalho 

quotidiano real e não simulado, em inter-disciplinaridade. Os interlocutores podem ser docentes, em 

exercício constantemente coordenado, ou a isso pode corresponder um por agora muito difícil 

relacionamento entre Cursos diferentes.”  

Pelas entrevistas analisadas no capítulo anterior percebe-se que na academia essa relação 

ainda é bastante difícil de fazer acontecer 23, reiterando a opinião acima transcrito, o que salienta ainda 

mais a importância do contacto com a prática profissional para a concretização de relações 

interdisciplinares. 

   

  

 

 

 

 

 

                                                            
22 Relembrando que em Portugal, apenas com a reforma de 1931 se começou a direcionar o ensino do Arquiteto 
para uma formação técnica. 
23 Existe no MIA do IST uma oportunidade por ano para que essa relação entre cursos possa acontecer. Chama-
se Projeto Relâmpago, onde durante uma semana se juntam todos os alunos e docentes do Curso para realizarem 
um projeto em grupos constituídos por alunos dos vários anos, e que é aberto à participação dos alunos dos outros 
cursos. Por vezes, dependendo do tema, são convidados alunos de um curso específico e até de outras Escolas. 
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4.2 _ Os estágios de verão 

 Na minha opinião existem duas formas que o aluno tem de consolidar o conhecimento 

arquitetónico adquirido ao longo do ano: a viagem de estudo e o estágio de verão, que se podem refletir 

no primeiro modo descrito por Nonaka (1994) pelos processos de observação e prática.  

”Daqui, aliás, o problema, não em relação ao conhecimento por via intelectual mas em relação 

à vivência ou conhecimento integral, do conhecimento do passado ou de formas de culturas diferentes 

num mesmo presente ou até de formas produzidas por diferentes níveis culturais de uma mesma 

sociedade.”(Távora, 1982).  

Como é costume fazer-se uma grande viagem no 3º ano, decidi que me iria propor a um estágio 

durante o verão depois de terminar o 2º ano. 

  

4.2.1 _ 2014 – Atelier dos Remédios 

 Por ter tido uma boa experiência no 1º ano com o Professor Francisco Teixeira Bastos em 

projeto, decidi propor-me a passar o mês de agosto desse ano no seu Atelier e da Arquiteta Madalena 

Cardoso Menezes (Atelier dos Remédios), para participar no que fosse possível. 

 Por coincidência, o projeto da Escola Secundária Rainha Dona Leonor24 tinha recebido 

recentemente o Prémio Valmor de Arquitetura, e existia a oportunidade de realizar uma exposição sobre 

o projeto no Museu de Engenharia Civil do Técnico. Foi-me então atribuída a função de realizar a 

maquete de apresentação do projeto. 

05 | Exposição Prémio Valmor da Escola R. D. Leonor 
06 | Maquete 1:200 da escola 

 

Este trabalho demorou entre duas a três semanas a ser concluído. Pela complexidade do 

projeto, existiam muitas peças desenhadas que tinham de ser lidas em simultâneo para a compreensão 

da construção dos espaços, num processo de “interiorização”. Isto implicou que eu fizesse um exercício 

que nunca tinha feito: um estudo intensivo de leitura e compreensão de um projeto de forma a conseguir 

reconstruí-lo. Existia ainda a vontade, também por questões de tempo, de se fazer o corte das peças e 

                                                            
24 http://atrem.eu/project/projecto_023.html 
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o desenho de fachada numa máquina de corte a laser. Este facto exigiu que se elaborassem desenhos 

de todos os planos necessários à montagem da maquete e se testasse essa montagem em 3D para 

garantir a compatibilidade de todo as peças para a formação do seu conjunto, pois só se teria uma 

oportunidade de usar a máquina de laser.  

A participação do projeto e montagem da exposição, tarefa não prevista inicialmente, veio a 

tornar-se especialmente relevante na compreensão da importância da comunicação de um projeto 

enquanto processo e resultado 

  O período de estadia no atelier permitiu que fosse possível participar na elaboração de alguns 

trabalhos pontuais: desenhos de pormenor de carpintarias para uma loja no Chiado ou ensaio e teste 

de algumas ideias para uma renovação de uma habitação na Vila Grandela em Benfica, Lisboa 

07 | Maquete Habitação na Vila Grandela                       
08 | Carpintarias dos móveis embutidos nos vãos 

 

Considero que este tempo no Atelier dos Remédios serviu essencialmente para perceber como 

é o funcionamento, a organização, gestão e a coordenação necessária para a produção de vários 

projetos em simultâneo, assim como a colaboração em equipas multidisciplinares. Segundo Nonaka 

(1994), este tipo de colaboração contém os 4 modos de conversão de conhecimento: Socialização, 

pelo trabalho em equipa em que todos observamos o que cada um faz; Combinação, pela necessidade 

de nos mantermos todos atualizados mesmo sem o encontro pessoal; Interiorização, pela assimilação 

do é dito pelos outros e Exteriorização, no expressar das nossas próprias ideias e conclusões.  

  

4.2.2 _ 2015 – José Adrião Arquitetos 

No fim do terceiro ano, por ter gostado da experiência que tinha tido no verão anterior, decidi, 

juntamente com o meu colega Ivo Batista, procurar um lugar onde pudéssemos estagiar os dois. A 

insistência e a persistência numa procura intensiva de gabinetes de arquitetura no centro de Lisboa 

resultaram no compromisso de colaboração imediata com o Arquiteto José Adrião para ajudar em dois 

concursos que o gabinete estava a começar. 
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Fomos integrados imediatamente na equipa responsável por desenvolver dois projetos para 

dois concursos semelhantes para a revitalização dos centros das cidades de Loures25 e Camarate26 

(ambos vencedores). A primeira tarefa que nos deram foi montar e limpar fotografias das zonas a 

intervir, e realizar fotomontagens que contassem o processo de transformação urbana proposto para 

as duas cidades. Até à entrega dos concursos, nós estivemos envolvidos cerca de duas semanas. 

Depois fizemos uma maquete para a renovação de um restaurante situado na encosta da Praia dos 

Galapinhos, que após a conclusão da maquete o projeto foi forçado a não avançar, participámos 

também no desenvolvimento do projeto para a transformação de um salão, de uma antiga associação 

cultural, numa habitação27, e ainda no arranque do projeto Fonte Nova28.  

 

 
 

 

 

 

09 | Maquete do restaurante na praia 
10 | Fotomontagens de Camarate 

 

No total estivemos no atelier cerca de um mês e meio que foi muito produtivo e estimulante, 

que nos deu uma visão de como funciona a participação em concursos públicos e a integração em 

diferentes equipas em simultâneo. Pelo facto de ter corrido bastante bem e de terem gostado do nosso 

trabalho, acabámos por ser contactados pelo Atelier, já durante o 4º ano, para fazermos uma maquete 

para o projeto da Escola 3629. Este período foi bastante intenso, pois tivemos que fazer uma gestão 

apertada do tempo entre o Atelier e o Técnico, uma vez que em ambos tínhamos prazos a cumprir. 

 

                                                            
25 http://joseadriao.com/portfolio/loures-centro/ 
26 http://joseadriao.com/portfolio/camarate-centro/ 
27 http://joseadriao.com/portfolio/senhora-da-gloria/ 
28 http://joseadriao.com/portfolio/fonte-nova/ 
29 http://joseadriao.com/portfolio/escola-36/ 
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4.3 _ Uma experiência profissional no tempo da Tese 

 O tempo da Tese no curso de Arquitetura é normalmente um tempo, acima de tudo, de 

investigação (Combinação) e reflexão teórica (Interiorização) em torno de um tema com o objetivo de 

tirar conclusões sobre esse. Este período, conforme Viollet-le-Duc (1873), pode e deve ser preenchido 

por atividades “em ambientes profissionais” que ajudem na consolidação dessa reflexão pela sua 

aplicação de forma prática. 

   

4.3.1 _ Uma vontade 

O tempo de tese começa na segunda metade do intercâmbio em São Paulo, e tinha como 

objetivo ir começando a pesquisa de bibliografia e, ao mesmo tempo, aproveitar esses meses sem 

aulas para ganhar mais alguma experiência profissional por lá. Acontece que a procura por um 

escritório que me aceitasse por cerca de três ou quatro meses (tempo que me restava para completar 

1 ano no Brasil) não correu como esperava, e acabei por voltar para Portugal mais cedo. 

A vontade de voltar a estagiar mantinha-se e acabei por pedir ao meu orientador de tese que 

me deixasse trabalhar com ele, pois para mim, fazia todo o sentido devido ao tema da tese, mas 

também porque sabia que agora iria ter uma participação muito mais ativa do que a que tinha tido no 

verão do 2º ano. 

Para além destes fatores, existia ainda um projeto de construção de uma biblioteca, numa 

moradia unifamiliar que já tinha sido iniciado enquanto estava no Brasil. Os problemas encontrados 

para o seu desenvolvimento, foram assumidos como um reflexo da falta de experiência, associados à 

vontade de concretizar a obra, determinaram que procurasse ajuda profissional.  

Esta vontade, segundo Nonaka (1984), foi observada por Polanyi como “commitment”, estando 

subjacente às atividades de criação de conhecimento humano. Desta forma o “compromisso” é um dos 

componentes mais importantes para a promoção de construção de novo conhecimento. O mesmo autor 

reformula esta noção como “intention”, i.e., diz respeito à forma como os indivíduos se aproximam ao 

mundo e dão sentido ao seu contexto, não sendo apenas um estado de espírito, mas sim algo que se 

pode denominar de um conceito de ação-orientada. 

 

4.3.2 _ Uma oportunidade 

 O estágio surge não só como forma de complementar a minha formação e a investigação para 

a tese, mas também, como uma oportunidade de profissionalizar todo o processo de desenvolvimento 

do projeto da biblioteca até à fase de construção e de acompanhamento de obra.  

Conseguindo convencer o cliente de que esta seria a forma mais eficiente de responder ao seu 

problema e, ao mesmo tempo, o Professor Francisco Teixeira Bastos a integrar o projeto no seu atelier 

para que o pudéssemos desenvolver em colaboração, o projeto da biblioteca passa a ser ele próprio 

um caso de estudo desta dissertação que será apresentado no capítulo 5. 
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4.3.3 _ 2017  - Atelier dos Remédios 

 O Atelier dos Remédios resulta da associação da Arquiteta Madalena Cardoso de Menezes e 

do Arquiteto Francisco Teixeira Bastos que trabalham juntos há mais de vinte anos. 

 É um espaço que apesar de pequeno consegue dar resposta a uma grande variedade de 

projetos com programas e escalas muito distintas, desde projetos habitacionais, comerciais e de 

equipamentos de vertente cultural e escolar, de restauro e reabilitação, prestando serviço nos setores 

privados e públicos. 

 Ao mesmo tempo, pelo facto de ambos estarem também ligados ao ensino de projeto, existe 

uma componente formativa muito forte que é transmitida por eles a quem colabora no atelier, e como 

a equipa implica que todos os elementos produzam muito e se envolvam em tudo o que acontece, o 

que mais uma vez é ótimo para um crescimento rápido enquanto profissionais. 

 “The interactions between tacit knowledge and explicit knowledge will tend to become larger in 

scale and faster in speed as more actors in and around the organization become involved.” (Nonaka 

1994) 

 A prática do Atelier propõe estimular a reflexão sobre a importância de não permitir o 

desaparecimento da poética do espaço da nossa disciplina, que advém da mudança no interesse do 

mercado, e sobre a necessidade de mantê-la ou recuperá-la, apesar das circunstâncias atualmente 

desfavoráveis. 

Esta experiência começou em maio (2017) e, até ao momento presente, participei em 6 

projetos. Uns de forma contínua, outros de forma pontual, mas sempre de forma propositiva. Existe 

uma abertura e um incentivo ao desenvolvimento de pensamento crítico sobre tudo o que se faz. O 

resultado é posteriormente verificado, discutido e corrigido com os arquitetos, tornando qualquer tarefa 

num processo de aprendizagem. Desde a conceção e desenvolvimento de projeto, à produção de 

peças comunicativas (desenhos, maquetes, etc), à interação direta com os clientes, à colaboração com 

outros Arquitetos, até às reuniões de obra, será feita uma descrição resumida da minha participação 

em cada um dos projetos em que estive envolvido. 

 Monchique: Trata-se de um projeto de renovação de uma casa em Monchique para um casal. 

É uma construção antiga e com características próprias dos modos de construir tradicionalmente no 

Alentejo/Algarve, tendo sido encomendado ao atelier um levantamento da situação existente e um 

estudo preliminar. 

 Quando fui integrado no projeto, o levantamento já tinha sido feito no local, sobre uns desenhos 

esquemáticos e, portanto, a minha tarefa foi transformar esse levantamento em plantas, cortes e 

alçados. Tornou-se num exercício interessante de compatibilizar o conjunto desses desenhos com as 

fotografias e vídeos enviados pelos clientes. Depois de concluídos todos os desenhos, tive a 

oportunidade de pensar e propor algumas ideias e soluções para a renovação da casa. Tempo: 2 

semanas. Estado: estudo preliminar concluído.  
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11 | Casa em Monchique 
12 | Estudo Preliminar 

 

 

Biblioteca: Trata-se do projeto, acima referido, que eu integrei nesta experiência (estágio e Tese), e 

que estou a desenvolver em colaboração com o Atelier dos Remédios. Por se tratar do caso de estudo 

desta dissertação, esta descrição será desenvolvida no próximo capítulo. Tempo: 3 meses. Estado: 

Projeto de execução preliminar em curso. 

13 | Fotomontagem da biblioteca 

  

 

Moradia de São Lourenço: Trata-se do projeto para uma moradia unifamiliar localizada junto 

à costa da Ericeira. O projeto parte de um loteamento existente o que traz uma série de 

condicionamentos como a área de implantação, de construção, de ocupação, etc.  

O programa base proposto pelos clientes é muito extenso, o que torna a distribuição e 

organização do programa num desafio. O início do processo dá-se com uma visita ao local para se 

estudar a morfologia do terreno e da envolvente. A ideia inicial foi desenvolvida pelos arquitetos através 

de esquiços, que serviram de base para eu experimentar em maquetes rápidas algumas variações 

volumétricas para serem apresentadas aos clientes como princípio a seguir. 

Nesta fase estamos a concluir o estudo prévio que passou por desenvolver uma estratégia para 

a distribuição do programa de acordo com os pedidos dos clientes, tendo em conta o estudo de uma 

volumetria que responde às condicionantes do terreno, da envolvente, das relações que os clientes 

procuram e ao modo de pensar a arquitetura desenvolvido pelo Atelier. 
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O meu trabalho neste processo tem sido constante entre a produção de desenhos e maquetes, 

para a discussão com os arquitetos de forma a possibilitar a apresentação e discussão com os clientes, 

como também para tomada de decisões. Tempo: 2 meses. Estado: Estudo prévio em curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 | Maquetes de estudo volumétrico da moradia 

 

Palacetes: Trata-se de um projeto de reconversão de dois palacetes em unidades de turismo 

de habitação, em Lisboa, que está a ser desenvolvido em colaboração entre o Atelier dos Remédios e 

o escritório FORA. A minha participação neste projeto tem sido muito pontual, ou seja, num sentido de 

ajudar em certos momentos desde a modelação digital de peças para o estudo da organização do 

espaço dos quartos, até à produção de cortes construtivos de zonas específicas do edifício para a 

submissão do projeto ao licenciamento. Estado: Avaliação do Projeto de Licenciamento em curso. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 | Pormenor construtivo 1:20 de uma laje e sacada de um dos palacetes 

 

Rua da Páscoa: Trata-se de um projeto de transformação de um pequeno edifício antigo de 

dois pisos, numa única habitação, fazendo ainda o acrescento de um piso em águas furtadas. Eu não 

fiz parte do acompanhamento deste projeto, tendo tido apenas contacto com ele após o início da obra, 

ou seja, tenho feito apenas o acompanhamento pontual da obra e participado nas reuniões de obra. 

Tem sido interessante perceber os processos concretos das demolições interiores e o início do reforço 

do existente, assim como o começo da montagem da nova estrutura. Tempo: 2 meses. Estado: 

Montagem da estrutura no piso térreo 
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16 | Montagem da estrutura no interior do edifício existente 

 

Bernardim Ribeiro: Trata-se de um projeto para a renovação parcial de um apartamento na 

Rua Bernardim Ribeiro em Lisboa. Ainda se encontra numa fase inicial de formulação de uma estratégia 

e de a conjugar com as exigências do cliente.  

 

17 | Gráfico do período em que estive inserido em cada projeto 

 

 Em síntese, este capítulo permite-me fazer um resumo de toda a minha experiência profissional 

orientada, com o objetivo de salientar algumas diferenças entre a prática académica e a prática 

profissional: 

 - Ao longo do curso, os alunos habituam-se a trabalhar de forma contínua e sucessiva nos seus 

projetos, mas apenas num projeto de cada vez em que os tempos do projeto estão pré-definidos. Num 

ambiente profissional acontece o contrário, ou seja, trabalham-se vários projetos em paralelo com 

programas diferentes, com ritmos diferentes, com pausas diferentes, com escalas diferentes, prazos 

diferentes e constrangimentos diferentes.   

 - Ao iniciar um projeto, o aluno parte de um programa pré-estabelecido pelos professores e 

desenvolve-o apenas segundo o seu critério pessoal, tornando-se no seu próprio cliente. Na realidade, 

a relação com os clientes e a interpretação das sua ideias e vontades é muito importante para todo o 

processo desde a primeira reunião, até ao fim da obra. 

 Monchique                    

    Biblioteca 

      Moradia em São Lourenço 

            Palacetes       

               Rua da Pascoa 

               Bernardim Ribeiro 
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 - O aluno, no desenvolvimento do seu projeto, tem apenas contacto com um interveniente que 

interfere no desenvolvimento do projeto, o professor. Em ambiente profissional existem diferentes 

intervenientes, sendo os principais os clientes e depois todos aqueles que são indispensáveis ao 

desenvolvimento do projeto, como engenheiros, técnicos, designers, construtores, etc. 

 - A comunicação do projeto que o aluno faz na faculdade é dirigida à discussão e apresentação 

entre ele e os professores, isto é, entre “arquitetos”, sendo uma comunicação gráfica muitas vezes 

simples e sem informação técnica. Na prática profissional, uma discussão com os clientes ou com uma 

equipa multidisciplinar de engenheiros implica formas de comunicação muito diferentes que procurem 

evitar múltiplas interpretações. 

 - Na faculdade, o desenvolvimento do projeto tem muito poucas condicionantes dando ao aluno 

a possibilidade e a liberdade, como exemplo, a exploração de muitas soluções construtivas sem a 

consciência do que implicaria a sua execução em termos orçamentais. Na profissão as verbas 

disponíveis tanto para o projeto como para a construção criam bastantes condicionantes no processo 

desde o ponto de partida, como exemplo, o tempo em horas de trabalho focadas no desenvolvimento 

do projeto, ou os métodos construtivos, os acabamentos, etc, propostos para a sua execução. 

Considero então que este acumular de contactos com a realidade da profissão me foi dotando 

de uma consciência cada vezes mais próxima da mesma. Ao mesmo tempo, no desenvolvimento de 

projetos académicos pude aplicar estes conhecimentos adquiridos, o que resultou num treino de projeto 

que ainda é livre de condicionantes, mas mais instruído e consciente. 
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BIBLIÓFILO 

bi·bli·ó·fi·lo30  

(biblio- + -fobo) 

adjetivo e substantivo masculino 

1. Que ou quem gosta muito de livros. ≠ BIBLIÓFOBO 

  

                                                            
30 "bibliófilo", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2008-2013, 
https://www.priberam.pt/dlpo/bibli%C3%B3filo [consultado em 25-10-2017]. 
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Cap. 5 _ O espaço de um Bibliófilo 

 

 Neste capítulo é apresentado um projeto, ainda em desenvolvimento. O facto de estar integrado 

no estágio e ter o objetivo de ser construído após a conclusão desta dissertação, torna-o por excelência 

o caso de estudo da presente investigação.  

 

5.1 _ O contexto 

 O ESPAÇO DE UM BIBLIÓFILO é um projeto para a construção de uma biblioteca pessoal. A 

encomenda parte de um cliente, um familiar, que possui uma grande coleção de livros e que necessita 

de uma solução para o seu armazenamento. Surge em 2015, quando ainda estava no 3ºano do curso, 

apenas como um pedido de ideias que dessem resposta não só à questão de armazenamento, como 

também a uma série de outros desejos que o cliente queria concretizar. 

 

 A biblioteca foi sempre pensada de forma a ser integrada no interior do terreno da sua habitação 

familiar, que se localiza no concelho de Ourém. É importante ter em conta que o cliente é Engenheiro 

Civil e que tem muita experiência nas áreas de construção, reabilitação, restauro, etc, tendo também 

uma cultura arquitetónica considerável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 limite do terreno          Implantação da habitação existente 

18 | Ortofotomapa de localização da habitação                          

19 | Vista do Alçado Sul                                                                           
20 | Vista da Entrada a Norte  
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5.2 _ Os primeiros estudos 

 

 No decorrer destes últimos dois anos a ideia daquilo que o cliente pretendia para este espaço 

mudou bastante. Devido à falta de urgência de uma resposta houve tempo para se fazerem algumas 

explorações, com grandes intervalos de tempo, que foram convergindo numa síntese e maturação de 

um programa preliminar, que ao início era muito extenso e ambicioso, até um programa base que 

responde não só ao armazenamento dos livros como ainda a alguns dos desejos prioritários do cliente 

de uma forma mais controlada. Este segmento visa mostrar um pouco do percurso deste projeto até à 

sua adjudicação ao Atelier dos Remédios. 

  

 Em agosto de 2015 iniciou-se “oficialmente” o projeto. O programa preliminar contemplava um 

espaço de garagem, um espaço de oficina/carpintaria, arrumos, biblioteca e bar. O cliente sugeriu ainda 

que este programa se organizasse num open space de dois pisos, sendo uma construção à base de 

madeira. Tendo em conta a Arquitetura da habitação em que se insere e a sua relação com o terreno, 

este novo espaço não podia interferir com a construção existente. A única localização apropriada seria 

numa zona do terreno que está mais baixa do que o nível de entrada no terreno, que tem um pequeno 

bosque, garantindo assim uma proteção visual e uma privacidade a esta nova construção. 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                               50m                     20m    10m 

21 | Planta do Terreno 



47 

 

22 | Vista do terreno escolhida para a implantação 
  

Percebendo o espaço em que seria possível construir e numa tentativa de responder às 

sugestões do cliente, surgem os seguintes desenhos: 

23 | Corte Transversal 
24 | Planta de cobertura em cima; alçado em baixo 

  

Surge uma estrutura elevada do solo para se evitar ao máximo fazer escavações, com cerca 

de 15m de comprimento e 5 de largura na base, dois pisos e com possibilidade de se fazer uma ligação 

no segundo piso com a cota de entrada. A reação do cliente a esta proposta foi positiva, do ponto de 

vista das ideias, mas não impulsionou a passagem imediata a um projeto exequível, acabando por ficar 

não avançar durante quase um ano. 

 Em julho de 2016, ao terminar o 4ºano do curso, comecei a planear o intercâmbio na FAU-USP 

e a pensar no que poderia ser um tema para a dissertação de mestrado que teria que começar a 

desenvolver antes de voltar para Portugal. Daí surge a vontade de retomar o projeto com o objetivo de 

o tornar no caso de estudo da dissertação, com a possibilidade de ser construído antes da conclusão 

da tese. O cliente concordou que seria um bom incentivo para projeto avançar, mas nesta altura já tinha 

repensado o programa em função da necessidade de resolver um problema de impermeabilização de 

uma laje de cobertura da habitação existente. 
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25 | Zona da cobertura que necessita de reparação 
26 | A mesma cobertura à direita 

  

Esta cobertura necessitava de uma reparação, mas como o cliente não queria voltar a utilizar 

o mesmo sistema que deu origem ao problema, propôs que se construísse um volume por cima da 

cobertura em questão, que servisse como um bar e biblioteca. 

27 | Esquema volumétrico proposto com ligação ao existente 

 

Como por esta altura o Professor Francisco Teixeira Bastos já tinha aceite fazer a orientação 

desta dissertação, decidi consultá-lo sobre esta opção, pois não tinha a certeza de que seria a melhor 

solução, tanto em termos da interferência que isso iria causar na volumetria existente, como da 

viabilidade de se apoiar toda a construção nas paredes existentes. Em conjunto, concordámos que tal 

solução implicava uma alteração profunda na leitura dos volumes da habitação existente, bem como, 

no comportamento estrutural do conjunto. Igualmente deveria ser considerada a questão ética e de 

autoria que uma intervenção sobre uma arquitetura recente provoca. 
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28 | Maquete base 
29 | Maquete da proposta 1  

30 | Maquete da proposta 2 
31 | Maquete da Proposta 3 

                                                           

 

 

 

 

 

32 | Maquete da proposta 4 

 

 Cerca de dois ou três dias antes do dia do voo, fiz uma reunião com o cliente no terreno para 

discutir estas propostas, que de alguma forma se tentavam afastar um pouco da volumetria da casa 

até ao extremo de uma delas ser totalmente enterrada, e aproveitar os muros de suporte do terreno 

para facilitar a construção. Apesar desta última proposta não ser entendida pelo cliente como um 

caminho a seguir, foram entendidas como mais valias: a) a relação com o pátio; b) a possibilidade de 

existir um acesso independente à habitação existente. 
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 Procurou-se então um local que respondesse aos parâmetros estabelecidos sobre a perceção 

dos pontos apresentados: a) permitir uma construção que não perturbasse a volumetria existente; b) 

estabelecer uma relação direta com a casa; c) permitir uma entrada independente da mesma. Muito 

rapidamente surge uma área com cerca de 100m2, que decorre da geometria original do desenho da 

habitação, da construção e modelação do terreno adjacente, como forma de lidar com a entrada do 

terreno que está 3 metros acima da cota de soleira da habitação. Esta área encontra-se soterrada entre 

3 muros de contenção e que permite responder a todos os requisitos.  

33 | Área escolhida para a implantação da biblioteca 
34 | Planta de localização da implantação 

 

  

  

 

                             20m                        8m   4m   0 

35 | Corte longitudinal 
 

De novembro de 2016 a janeiro de 2017 desenvolvi o projeto até uma fase de estudo prévio, 

tendo por base o local e os pressupostos acima referidos. Neste momento o cliente já tinha uma ideia 

muito clara daquilo que pretendia, formulando um novo programa preliminar para a proposta: um 

espaço de armazenamento e ao mesmo tempo que servisse como biblioteca pessoal, com um ambiente 

de leitura, onde pudesse reunir pessoas, conviver, retirar-se e refletir.  

Foi necessário fazer um estudo do projeto da construção existente para entender a relação 

entre o local definido e os espaços adjacentes, as diferenças de cotas entre as diferentes entradas, o 

pátio e a cobertura. Desta forma percebeu-se que seria possível escavar-se um volume de 10x13x4m 

entre os muros existentes, fazer-se a contenção desse vazio e assim construir-se no seu interior um 

pavilhão autónomo, mas ligado ao existente. 
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36 | Axonometria do existente; Volume a ser escavado 

 

Seguiu-se a definição de uma estratégia muito clara sobre a forma de intervir neste local. 

Pretendia-se que a aproximação a este lugar fosse feita à semelhança de uma escavação arqueológica, 

onde o objetivo é desenterrar, desvendar, descobrir um espaço, tornando possível o acesso e a 

permanência neste. A intervenção teria que ser feita com esse cuidado, modificando o seu entorno o 

menos possível, que a construção final fosse apenas percecionada de cima por quem se aproxima à 

área escavada. Após a descida ao espaço escavado teria que existir uma zona de desafogo que 

permita a contemplação, a iluminação e a ventilação. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

           

37 | Esquiço de conceito 

 

 

 

Após a assimilação de todas as condicionantes começou a pesquisa e exploração do objeto a 

construir. Por se tratar de um espaço de armazenamento e de leitura, existe uma necessidade de 

controlar a entrada de luz porque que a luz direta danifica os livros, mas ao mesmo tempo o espaço 

precisa de muita luz natural. Como o volume ficaria entre muros, entendeu-se que seria uma boa opção 

afastar a construção dos mesmos, criando assim um poço de luz indireta em torno de todo o pavilhão. 

Sabia-se que a altura dos muros era de 3,70m em relação ao pátio, o que não era suficiente para a 
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construção dos dois pisos solicitados. Este facto implicava a escolha entre manter a cota de soleira à 

cota do pátio e deixar a construção surgir um pouco mais elevada que os muros (opção 1), ou escavavar 

o suficiente para que o topo do pavilhão coincidisse com o topo dos muros, complexificando a relação 

entre cotas (opção 2). 

38 | Opção 1 à esquerda; Opção 2 à direita 

  

Assumiu-se a opção 2 como solução uma vez que respeita a intenção cliente de manter a 

construção discreta, não permitia a entrada de luz direta nos espaços e a sua relação de cotas com 

pátio permitia criar relações menos diretas e potencialmente interessantes. 

 Todas estas questões foram sendo discutidas com o Professor Álvaro Puntoni, que me sugeriu 

que devia optar por uma construção simples e que deveria pensar os espaços a partir da forma de 

armazenar os livros, ou seja, achar uma regra ou um módulo na proporção dos livros. A partir de uma 

grelha de 30x30cm exploraram-se diferentes configurações de organização das estantes, que definiam 

os espaços, partindo de uma estrutura em perfis H de aço, com lajes em madeira e um revestimento 

em blocos de betão crus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

39 | Axonometria da proposta; acessos.  
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        5m                             2m          1m   

40 | Planta à cota 0.90m 
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41 | Planta à cota 2.30m 
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42 | Corte AA’ 
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5.3 _ A resposta em ambiente profissional 

 

A proposta desenvolvida durante o tempo de intercâmbio agradou bastante ao cliente, tendo 

sido esse o momento em que foi assumido o compromisso, formal, de continuar o desenvolvimento do 

projeto para a sua construção. No entanto foram sugeridas algumas alterações por parte do cliente: 

não afastar a construção do pavilhão dos muros, por motivos de manutenção desse espaço resultante 

e para aproveitar essa área no seu interior; alterar o acesso público para o lado da rampa de acesso 

dos carros de forma a que seja ainda mais discreto; reformular a disposição das estantes para que haja 

um espaço com uma boa área e com duplo pé direito; claraboias de cobertura para captação de luz 

natural. 

Quando o projeto passa a ser desenvolvido em ambiente profissional, é feita uma primeira 

reunião com o cliente e com os Arquitetos (Francisco Teixeira Bastos e Madalena Cardoso de Menezes) 

no atelier, para se atualizar o programa preliminar que o cliente tem em mente e para se perceberem 

quais os reais constrangimentos deste local, de forma a definir-se um novo ponto de partida que 

antecede uma visita ao terreno. 

 

5.3.1 _ Programa Preliminar e Programa Base 

 Após reunidas todas as informações dadas pelo cliente, programa preliminar, levantamento e 

constrangimentos, e de uma visita ao local com os Arquitetos, começou o trabalho de adaptação do 

projeto à realidade construtiva. 

 Programa preliminar: zona de estantes concentradas em dois níveis com a possibilidade de 

existir uma pequena mezzanine de acesso; espaço com duplo pé direito junto a um envidraçado e área 

suficiente para uma mesa de trabalho que fosse suficiente para receber cerca de 10 a 12 pessoas; um 

ponto de água para um lava-loiça de serviço; uma salamandra ou recuperador de calor. 

 A partir de um levantamento, feito pelo cliente, descobriu-se um constrangimento determinante 

para o limite até onde se poderá escavar. Trata-se de uma linha de escoamento de águas pluviais que 

atravessa ao centro a área em causa, paralelamente à direção da casa, e que se prevê estar assente 

numa cota pouco abaixo da cota do pátio, não sendo conveniente escavar-se a zona da sua passagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43 | Linha de escoamento de águas pluviais e novo acesso 
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 Deste novo constrangimento surge a opção de deixar parte do pavimento à cota do pátio, não 

alterando a linha de água, e parte do pavimento cerca de 1m abaixo. Isto permitia uma zona com um 

pé direito igual à altura dos muros, e as zonas abaixo e acima da mezzanine com cerca de 2.1m de pé 

direito.  

 Programa base: O programa base apenas acrescentou, ao programa preliminar, uma casa de 

banho, para evitar a deslocação ao interior da casa, e que o ponto de água passasse a ser apenas uma 

bancada com arrumação, com o lavatório e mini frigorífico. 

 

5.3.2 _ O Estudo Prévio 

A primeira ideia seria sustentar uma cobertura e a mezzanine através de duas grandes 

estantes. Esta cobertura permite agarrar-se aos muros onde fosse necessário suporte, e em lugares 

específicos afastar-se deles para deixar entrar uma luz escorrida pelos muros que se pretendem deixar 

sem revestimento, revelando um betão que está enterrado há vários anos. A escada para a mezzanine 

estaria entre a estante e o muro do lado direito, e por baixo desta estaria a casa de banho. A escada 

para o nível mais baixo seria um conjunto de degraus ao longo de toda a extensão dessa zona. A 

bancada estaria junto ao muro ao fundo. Por baixo da mezzanine seria a zona de convívio com a grande 

mesa, e em cima seria a zona de leitura.  

44 | Primeira ideia; Maquete 1:50 
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A evolução dessa ideia passou pela criação de um corredor de estantes, dividido em 3 

segmentos, que integrava as circulações verticais e a casa de banho no seu interior, separando a área 

de armazenagem onde se concentram mais estantes e o espaço de leitura, abaixo da mezzanine, e o 

espaço de convívio, acima da mesma. No corredor, o segmento da esquerda integra a escada que 

sobe para a mezzanine, no segmento ao centro está a escada que dá acesso ao nível mais baixo, no 

segmento da direita encontra-se a casa de banho. A mezzanine seria uma peça única que integrava a 

bancada, estando apoiada em duas estantes no lado direito e suspensa pela cobertura no lado 

esquerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 | Esquiços de estudo do corredor de estantes e das claraboias 
 
 

46 | Segunda Ideia; Maquete 1:50 

 

Para a reunião e apresentação do estudo prévio ao cliente, estabilizou-se esta ideia em termos 

de organização interior, apuraram-se as dimensões das aberturas na cobertura e definiu-se o acesso 

e pátio exteriores. Produziu-se uma maquete a 1:50, plantas, cortes e alçados a 1:100, e um documento 

descritivo da solução encontrada. 
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47 | Maquete 1:50; Estudo Prévio 

 Exploram-se as qualidades espaciais, sensoriais e a especificidade de cada estante proposta: 

a mezzanine social em franca ligação com o pátio; a sala rebaixada intimista para leitura e trabalho: o 

espaço do bibliófilo; o arquivo do bibliófilo composto por estantes e corredores entre estantes.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
48 | Planta de cobertura; Estudo Prévio 
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49 | Planta à cota 0,90m; Estudo Prévio 
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50 | Planta à cota 2,20m; Estudo Prévio 
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51 | Corte AA’; Estudo Prévio 
 

 

 

 

 

 

 

 

52 | Corte BB’; Estudo Prévio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 | Corte CC’; Estudo Prévio 
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54 | Fotomontagem 

A reunião foi uma completa surpresa. O cliente começa por dizer que gosta de tudo o que foi 

feito, mas que não está convencido de que é exatamente aquilo que ele procurava. Por opção do 

Arquiteto Francisco T.B., a reunião de apresentação transformou-se numa reunião de processo de 

projeto participado, em que o cliente integra momentaneamente a equipa e participa ativamente numa 

transformação do modelo, como forma de comunicação das suas ideias a partir da proposta 

apresentada. Este método é frequentemente utilizado no processo de trabalho do Atelier dos Remédios 

em situações de impasse por falta de comunicação. 

Desta reunião resultou: 

 - A diminuição da mezzanine para criar o espaço principal de duplo pé direito; 

 - Alteração da localização da casa de banho; 

 - Alteração da bancada; 

 - Ter as estantes todas no sentido longitudinal, anulando o corredor de estantes;  

 - Alteração da localização das escadas; 

 - Não haver acesso da cota mais baixa para o pátio. 
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5.3.3 _ A Revisão do Estudo Prévio e uma Estratégia de Construção 

 Após a reunião de entrega do Estudo Prévio fez-se uma maquete que sintetizava todas as 

alterações resultantes dessa discussão, com o objetivo de compreender o seu impacto e ao mesmo 

tempo para confirmar com o cliente a sintonia de objetivos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 | Maquete de síntese das alterações do Estudo Prévio 

 

  

O aumento de protagonismo do espaço social corresponde ao aumento do espaço inferior com 

o recuo da mezzanine. Com o alinhamento das estantes consegue-se uma permeabilidade de luz e de 

vistas mais interessante, mas as circulações verticais perderam um pouco do mistério que tinham 

anteriormente. Ao mesmo tempo a repetição de estantes, todas no mesmo sentido, não nos agradava 

pois não se relacionavam com o volume da casa de banho. Existia ainda a necessidade de resolver o 

acesso às estantes do fundo que tinham cerca de 3,4m de altura, qual a linguagem que este conjunto 

de estantes teria e qual a estratégia construtiva necessária para a solução da cobertura, da mezzanine 

e das próprias estantes. 

 Para resolver a questão do acesso às estantes do fundo chegou-se à conclusão que a melhor 

solução seria de existir também nessa zona uma mezzanine de acesso. Baixando-se a cota da base 

dessa zona à cota da zona mais baixa para se conseguir ter dois pisos acessíveis com cerca de 2,00m 

de pé direito. Com esta nova opção criou-se um novo problema: como aceder a esta mezzanine sem 

que esta necessite de mais uma escada. Surge então a ideia de ligar as duas partes através de algo 

parecido com um passadiço por entre estantes. Mas como a zona de circulação entre os dois conjuntos 

mantinha a mesma cota não poderia existir um passadiço que a atravessasse permanentemente, tendo 

esse passadiço que ter um mecanismo semelhante ao de uma ponte levadiça. 
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56 | Esquiços de estudo da ponte e das relações de cotas 

 

A linguagem construtiva deste espaço começou a ser perseguida na proposta desenvolvida no 

Brasil: a aplicação de materiais crus, como o aço, o betão e a madeira, e uma verdade construtiva 

percetível que acaba por ser uma influência direta pelo contacto com o professor Álvaro Puntoni e pela 

própria arquitetura moderna e contemporânea brasileira. Mas para se conseguir aprofundar mais este 

tema, foi necessário entender primeiro como seria a estrutura principal de suporte da cobertura, da 

mezzanine, dos caixilhos, do volume da casa de banho e a das estantes. 

 Esta lógica de separação das estruturas era algo que primeiramente não se pretendia salientar, 

antes pelo contrário, a intensão seria de que elas se fundissem na mesma linguagem, mas ao mesmo 

tempo a estrutura das estantes não poderia ter a mesma expressão que a estrutura principal obrigava. 

Esta reflexão, efetivada no Atelier dos Remédios, levou a que se estabelecesse uma regra para todas 

as estruturas: o uso do mesmo tipo de peça, mas com dimensões proporcionais ao seu valor. A partir 

de uma sucessão de perfis T em aço (vigas e pilares), conseguir inventar diferentes situações 

construtivas que se adaptassem à sua função através de regras e não um desenho de pormenor 

exaustivo. 

 Imaginou-se então a construção de uma “selva” de perfis organizada que se densifica à medida 

que a secção dos perfis diminui. Existem 3 tipos de perfis: para a cobertura usam-se perfis de maior 

seção para ter o menor número desse tipo, pois são os que têm maior presença; para a mezzanine, 

usam-se perfis com uma secção intermédia em maior número; para as estantes usam-se os perfis com 

a menor secção para que seja necessária a utilização de uma grande quantidade e próximos entre si. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

57 | Esquiço da estrutura da mezzanine  
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Como objetivo final para esta composição de perfis verticais e horizontais, pretende-se que 

todas as peças trabalhem em conjunto para suportar a cobertura, a mezzanine e os livros. 

 Marcou-se uma nova reunião com o cliente. A forma de discutir esta abordagem baseou-se 

numa comunicação através de uma animação em stop motion, realizada a partir de imagens retiradas 

de um modelo 3D, que descreve o processo construtivo das diferentes partes que compõem a 

biblioteca, de todos os esquiços que foram feitos ao longo desta pesquisa e de uma planta para discutir 

a estrutura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
58 | Planta da estrutura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
59 | Modos de construir através do uso de perfis T com diferentes secções  
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60 | Sequência construtiva da biblioteca 
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61 | Exemplo de uma possibilidade de montagem das estantes 
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Nesta reunião o cliente o cliente mostrou o seu agrado por estarmos a procurar um modo de 

construir ao invés de fazermos um detalhamento exaustivo de todos os pormenores, pois prefere 

trabalhar com a serralharia ou a carpintaria já durante o decorrer da obra. Por outro lado, considerou 

existir um excesso de estrutura, apesar de perceber o gesto que estávamos a perseguir, e sugeriu a 

redução do numero de perfis com maior secção. Mais uma vez, ainda não estava muito convicto da 

organização das estantes e pelo meio de todas as folhas de esquiços encontrou um pequeno desenho 

no canto de uma folha que lhe chamou a atenção, afirmando que era exatamente o que ele tinha em 

mente. 

62 | Esquiço decisivo para fechar a organização das estantes 

 

63 | Planta da estrutura após a reunião 
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O cliente tomou a responsabilidade de fazer um pré-dimensionamento da estrutura, a partir de 

uma planta resultante das ideias discutidas na reunião, e de pedir o projeto de estruturas a uma equipa 

de engenheiros. 

64 | Planta para o pré-dimensionamento da estrutura principal 

 

O tempo de espera por uma resposta por parte dos engenheiros relativamente à viabilidade 

construtiva desta estrutura, tem permitido para refletir um pouco sobre a Estratégia de Construção desta 

biblioteca. 

 Prevê-se que a construção inicie na primavera de 2018 pela seguinte ordem de trabalhos:  

- Remoção da terra que está hoje entre os muros, como forma de prospeção, para se perceber 

o estado dos mesmos e a localização da linha de escoamento de águas pluviais;  

- Contenção dos muros existentes (lados este e oeste); 

- Construção dos novos muros de suporte que fecham o espaço (a norte); 

- Construção dos pavimentos em tosco nos seus diferentes níveis e do pátio, para se fazerem 

ensaios de estanquidade e de condução das águas; 

- Montagem da estrutura principal de suporte da cobertura e dos caixilhos; 

- Montagem das estantes e da mezzanine; 

- Acabamento dos pavimentos; 

- Montagem da casa de banho, bancada e recuperador de calor; 

- Completar com livros e atmosfera. 
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Após esta revisão do percurso evolutivo deste projeto é possível destacar alguns fatores com 

os quais se tem de lidar nos exercícios académicos – o TEMPO, a RESPONSABILIDADE, a ORGANIZAÇÃO e 

o RIGOR - mas de forma bastante diferente da praticada em ambiente profissional, e outros que estão 

intrinsecamente ligados à pratica profissional – o dinheiro, o cliente e os restantes intervenientes 

indissociáveis do projeto (já expostos no final do capítulo anterior). 

O TEMPO: este projeto já decorre há mais de dois anos o que é muito bom para a maturação do 

projeto, para o desenvolvimento de diferentes investigações, para testar e reformular ideias ou 

estratégias, contrariamente à tendência atual de encurtar cada vez mais o tempo disponível para o 

desenvolvimento de projeto. Com a sua entrada em ambiente profissional, apesar de o cliente dar 

bastante tempo para o seu desenvolvimento, a pressão temporal é sentida pelo faseamento e pela 

necessidade do próprio atelier mostrar resultados. A conjugação do projeto com as restantes disciplinas 

também acaba de certo modo por condicional o tempo do projeto. 

A RESPONSABILIDADE: enquanto em ambiente académico, a responsabilidade do projeto era 

apenas minha uma vez que na realidade não pode ser nenhuma legalmente, daí a sua adjudicação ao 

Atelier dos Remédios. Quando o projeto se torna numa prática profissional a responsabilidade do 

projeto passa a ser repartida pelos vários intervenientes, logo, qualquer decisão, desenho, alteração 

que faça no projeto tem que ser feita de forma consciente do que isso pode causar. 

A ORGANIZAÇÃO: seja do tempo, da ordem de trabalhos, do material que se produz, do material 

que se apresenta, etc, tem que ser feita não apenas de uma forma individual, como se faz de forma 

corrente na escola, mas sim a pensar que o projeto tem que ser facilmente acessível a todos sem a 

presença de quem o desenvolve. 

O RIGOR: o rigor implica também a responsabilidade. Em ambiente académico a margem para 

erro é bastante grande porque não tem implicação prática. Na prática profissional a margem para erro 

é mínima, sendo idealmente nenhuma, pois cada erro pode ter causas muito grandes e interferir com 

o trabalho feito pelos restantes intervenientes. 
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Conclusão 

 

A presente dissertação foi ela própria um processo que se foi projetando e construindo de forma 

crítica ao longo do tempo. Teve como objetivo compreender qual a importância da prática profissional 

orientada intercalada com o tempo académico. 

Esta investigação inicia-se a partir de uma pesquisa necessária para o entendimento do 

percurso evolutivo e de transformação do Ensino da Arquitetura em Portugal, para assim perceber o 

estado em que se encontra atualmente. 

O percurso do Ensino da Arquitetura, desde a sua implementação em Portugal nas Academias 

de Belas Artes de Lisboa e do Porto, passou por diferentes reformas que o foram transformando a partir 

do modelo de ensino das Beaux-Arts, passando pela formação do arquiteto enquanto indivíduo artista, 

atravessando o período do Estado novo onde se fixou o modelo do Ensino Moderno já focado numa 

formação multidisciplinar, até à sua consolidação no sistema universitário após a revolução de 1974. 

Em 1979 as Escolas de Arquitetura de Lisboa e do Porto passam a ser as Faculdades de 

Arquitetura das Universidades de Lisboa e do Porto, e em 1988 é criado o curso de Arquitetura da 

Universidade de Coimbra, sendo os 3 cursos mais antigos de Portugal. Na passagem do século XX 

para o XXI dá-se a proliferação de cursos públicos e privados por todo o país, com diferentes 

abordagens e ofertas formativas. O estudo destas ofertas focou-se apenas no ensino público da 

arquitetura e teve como objetivo perceber as diferenças e semelhanças na abordagem ao PROJETO DE 

ARQUITETURA, à CULTURA ARQUITETÓNICA, à TECNOLOGIA DA ARQUITETURA, às DISCIPLINAS 

COMPLEMENTARES e à INVESTIGAÇÃO. 

Pela contabilização de ECTS atribuídos às unidades curriculares de cada curso identificou-se 

claramente um tronco comum, o PROJETO DE ARQUITETURA, com algumas distinções na oferta formativa 

que é disponibilizada pelos 9 cursos públicos de Arquitetura, à data da presente dissertação. O grupo 

norte – constituído pelos cursos da FAUP (Porto), UC (Coimbra), UM (Minho) –, apresenta uma oferta 

incidente no projeto de arquitetura e na cultura arquitetónica; o grupo sul – constituído pelos cursos do 

ISCTE (Lisboa), UA+ISCTE (Lisboa), FAUL (Lisboa), IST (Lisboa), EAUE (Évora) –, apresenta uma 

oferta incidente no projeto de arquitetura e nas tecnologias da arquitetura. O curso da UBI (Covilhã), 

para além do projeto de arquitetura, oferece a mesma percentagem de cultura arquitetónica e de 

tecnologias da arquitetura.  

A partir da análise da percentagem de DISCIPLINAS COMPLEMENTARES que são oferecidas por 

cada curso, foi importante perceber que os cursos da FAUP, FAUL e UC, são os que menor 

percentagem oferece, ao contrário dos cursos da UBI, UM e EAUE, que são os que maior percentagem 

oferece.  

Constatou-se a correspondência entre o facto de os 3 cursos mais antigos terem uma linha de 

pensamento já bem definida para a formação do aluno (menos oferta complementar), enquanto que 2 
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cursos mais recentes (Évora e Covilhã) abrem esse percurso à decisão do aluno (mais oferta 

complementar).  

Uma vez que o projeto é o tronco comum a todos os cursos, quanto maior for a liberdade do 

aluno em dispersar a sua formação de forma multidisciplinar, menor será a atenção ao projeto. Torna-

se clara a aposta dos cursos mais antigos em manter o foco na formação de arquitetos projetistas e a 

aposta dos cursos mais recentes em formar arquitetos multidisciplinares, sendo possível que esta seja 

uma reação na evolução do ensino da arquitetura como resposta à saturação do mercado de trabalho 

tradicional com a abertura de novos campos de ação para os futuros arquitetos. 

O Mestrado Integrado em Arquitetura do Instituto Superior Técnico, foi criado em 1998 já numa 

corrente em que o próprio Instituto se estava a diversificar na sua oferta formativa. Insere-se no grupo 

dos cursos direcionados para as Tecnologias da Arquitetura, muito por força da Faculdade em que se 

insere. Está no meio da tabela relativa à percentagem de Projeto de Arquitetura, mas tem uma 

percentagem elevada de disciplinas complementares. O curso é uns dos que apresenta uma fraca 

percentagem de disciplinas de cultura arquitetónica, fato que é reforçado nas entrevistas com os 

professores de projeto sendo referida como uma falha dos alunos. Defende-se que o curso deve ser 

de espectro largo para que os alunos o terminem sem uma formatação, mas com uma boa formação, 

com capacidade de autonomia, de decisão e de coordenação.  

Observa-se que esta ideia é percebida não só na forma como o curso está pensado, mas 

também na forma como os diferentes professores de projeto atuam nas suas aulas, defendendo que 

mais importante do que o resultado final, é o desenvolvimento de uma metodologia própria de trabalho 

e de pensamento crítico propositivo.  Percebeu-se pela questão final de cada entrevista aos vários 

professores que este investimento na construção do pensamento acaba por distinguir os arquitetos 

formados no técnico.  

No entanto, nem o curso do IST nem outro estudado na presente dissertação tem uma relação 

direta com a prática profissional, sendo a sua ponte mais próxima os próprios professores de projeto, 

se a exercerem. Conclui-se que a academia se encontra afastada, cada vez mais, das profissões para 

as quais formam os seus alunos, tornando-se num paradoxo.  

A aprendizagem é um processo de consolidação de conhecimento adquirido. Este divide-se, 

segundo Michael Polanyi, em conhecimento explícito (intelectual) e em conhecimento prático (tácito) e 

pode ser iniciado a partir da aquisição de conhecimento prático ou teórico, como experimentações, 

aulas, investigação, etc, e consolida-se através do intercalar de ambas as partes. Esse processo não 

é linear, nem regular, nem cíclico, mas sim algo que passa por períodos mais ou menos demorados, 

com maior ou menor aprofundamento na sua ação, implica sucessivas reflexões que resultam no 

acumular de conhecimento ou na sua reformulação, mas que nunca volta ao estado inicial. 
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Através das diferentes teorias analisadas comprova-se que a interiorização do conhecimento 

explícito que vai sendo adquirindo ao longo curso, seria melhor consolidado através da sua aplicação 

em contacto com a prática profissional orientada de forma intercalada com o tempo académico. 

Pelas as experiências profissionais intercaladas com o Curso, foi possível aplicar conhecimento 

adquirido em aula nos exercícios profissionais, mas o contrário também verificou. O conjunto de todas 

as experiências permitiu adquirir capacidades e conhecimentos que tornam os exercícios académicos 

mais informados em todas as suas componentes. Isto pelo intercalar dos processos de socialização, 

combinação, interiorização e exteriorização descritos por Ikujiro Nonaka. 

No decorrer do projeto observaram-se alguns fatores com os quais se tem de lidar nos 

exercícios académicos – o tempo, a responsabilidade, a organização e o rigor - mas de forma bastante 

diferente da praticada em ambiente profissional, e outros que estão intrinsecamente ligados à pratica 

profissional – o dinheiro, o cliente e os restantes intervenientes indissociáveis do projeto. 

Na sua essência, este projeto tem como partida a sua própria invisibilidade como salvaguarda 

do conjunto arquitetónico existente. Esse pressuposto, que começa por ser uma grande condicionante, 

depressa se torna num estímulo gerador de espaço pela subtração e de procura da luz. Isto potencia 

uma singularidade espacial na vivência desta habitação.  

Esta procura de uma especificidade sensorial vai de encontro com os valores, que estão na 

base do Atelier dos Remédios, defendidos pelo Arquiteto Francisco Teixeira Bastos e pela Arquiteta 

Madalena Cardoso de Menezes: pensar criativamente e projetar de forma inteligente, a contemplação 

de soluções com fantasia, a aplicação do “nosso” conhecimento para criar experiências de habitar 

únicas e não permitir o desaparecimento da poética do espaço. Como tal, considero que esta 

colaboração está a ser muito positiva para a minha formação, para o cliente, e espero que para os 

Arquitetos também. 

Conclui-se que o aluno que por iniciativa própria ou por incentivo da Escola, procure o contacto 

com ambientes profissionais, diversificados se possível, seja durante pequenos períodos pontuais ou 

por colaborações mais imersivas, vai construindo um pensamento/conhecimento mais consciente da 

realidade, dotando-se com mais capacidades para responder aos exercícios académicos ao longo do 

tempo académico e mais apto a iniciar uma prática profissional ativa. Constata-se então que na 

experiência profissional orientada intercalada com o tempo académico, existem benefícios para a 

aprendizagem e consolidação do conhecimento adquirido pelo aluno.  
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Discussões futuras 

A pertinência de levar a cabo estas experiências abriram caminho a novas discussões como: 

1) Qual o momento certo e o tipo de experiências profissionais orientadas a serem praticadas; 2) Qual 

o papel da Dissertação de Mestrado na construção de um conhecimento crítico de todo o processo de 

aprendizagem que alicerce a ação do futuro arquiteto; 3) De que forma é a escola poderia incentivar os 

alunos a esta prática.  

A questão sobre qual o tempo certo para efetuar essas experiências e o tipo de experiências 

que devem ser procuradas poderão ser temas pertinentes de investigar, podendo vir a enquadrá-las 

nos objetivos para o ensino/aprendizagem traçado para o MA do IST. Serão os intervalos entre cada 

ano letivo oportunidades para tal, assim como o tempo destinado ao desenvolvimento da tese?  

Enquanto investigação, para a conclusão de um Mestrado em Arquitetura, existem as opções:  

Dissertação, assente numa investigação teórica, e Relatório de Projeto, baseado no projeto 

desenvolvido na unidade curricular de Projeto Final em Arquitetura, ambas sem a experiência prática. 

Existe ainda a modalidade, ainda pouco praticada do Relatório de Estágio, desenvolvida 

maioritariamente por alunos que participaram em programas de mobilidade e que tiveram experiência 

profissional ao longo desse período no estrangeiro. Será pertinente investigar a relação entre as 

oportunidades criadas por experiências de estágios, em meio profissional durante o tempo académico, 

para os alunos finalistas que não se inserem ou não em programa de mobilidade e as consequências 

que essas experiencias têm na formação dos futuros arquitetos. Serão universalmente válidas e 

desejáveis para todos os alunos? 

 É ainda pertinente estudarem-se de novas soluções que visem aproximar o Ensino da 

Arquitetura à Prática da Arquitetura. Será este um objetivo consensualmente aceite entre a comunidade 

académica e profissional dos arquitetos?   
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00 _ GUIÃO TESTE DE ENTREVISTA AOS PROFESSORES DE PROJETO DO IST 

 

Esta entrevista insere-se numa investigação no âmbito da minha Dissertação de Mestrado e tem como objetivo recolher 

dados sobre a prática, ensino e aprendizagem de projeto de arquitetura. Esta foca-se no Mestrado em Arquitetura do IST e 

dirige-se aos Professores ou Professores responsáveis pelas 5 disciplinas de Projeto de Arquitetura. 

Começamos com uma questão que relaciona os 3 temas. No seu entendimento, um professor de projeto deve exercer 

a prática da arquitetura?  Porquê? 

A _ Prática 

1. Na sua prática da arquitetura, o que valoriza mais dentro dos seguintes aspetos: 

1.1.  Na aproximação ao problema proposto; 

1.2.  Na conceção; 

1.3.  No desenvolvimento do projeto; 

1.4.  No acompanhamento da obra. 

 

2. Relativamente aos métodos de projeto. Usa sempre os mesmos métodos ou varia de projeto para projeto? 

2.1.  Qual é o método usado nas fases de conceção, no desenvolvimento e organização do projeto, e na de 

acompanhamento de obra? 

 

3. Procura introduzir teoria da arquitetura durante o processo de projeto? 

3.1.  Tenta fundamentar o projeto através de referências ou procura um afastamento? Se sim, qual o uso que faz 

dessas referências? 

B _ Ensino 

 Continuando o tema dos métodos e teorias, vamos focar agora no ensino. 

1. Ao ser convidado para ensinar projeto de arquitetura, teve contacto com teorias e métodos de ensino? Quais? 

 

2. Na sua aproximação ao ensino: 

2.1.  Adotou algum(s) método(s) específico(s) ou desenvolveu a sua própria metodologia? 

2.2.  Transporta o que pratica no escritório para o ensino? 

2.3.  E o contrário? Alterou a sua forma de trabalhar após o contacto com o ensino? 

 

3. Depois desta análise à sua formação enquanto professor, vamos falar sobre o que ensina: 

3.1.  Qual é a proporção entre conceção e desenvolvimento de projeto? 

3.2.  Quais são as escalas de aproximação que propõe que os alunos percorram? 

3.3.  E quais as fases de Projeto? 

3.4.  Como trata as questões de representação e comunicação? 

3.5.  Aborda a noção de projeto de comunicação à obra? Se sim, como? 

 

4. Qual acha que deve ser a relação da sua disciplina com as outras que comummente influenciam o projeto? 

4.1.  Devem articular conteúdos? 

4.2. Deve existir um contacto direto dos docentes dessas disciplinas com os projetos dos alunos, durante o 

espaço de aula da sua disciplina? 

C _ Aprendizagem 

1. Entramos agora no campo da aprendizagem. Quando o aluno inicia a sua disciplina: 

1.1.  O que demonstra saber? 

1.2.  O que deveria saber? 

 

2. Dentro de todo o programa que propõe para a sua disciplina: 

2.1.  O que valoriza mais que os alunos aprendam? 

2.2.  Qual é o mínimo que precisa de aprender para estar preparado para a próxima disciplina de projeto? 

 

3. Como faz a avaliação dos seus alunos ou dos projetos dos seus alunos? 

3.1.  O que avalia? 

3.2.  Como avalia? 

3.3.  O que determina que um aluno não tem condições para passar? 

 

Para terminar: considera que os arquitetos recém-formados no Técnico estão preparados para responder à prática 

profissional? 
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Disciplina: MESTRADO INTEGRADO EM ARQUITETURA DO IST 

Professor(es): TERESA VALSASSINA HEITOR, FRANCISCO 

TEIXEIRA BASTOS 

Local: IST 

Data: 25/0/2017 

_______________________________   ____________________01 

 

FS. Francisco Silva 

TVH. Teresa Valsassina Heitor 

FTB. Francisco Teixeira Bastos 

 

 

FS. Esta entrevista insere-se numa investigação no âmbito da 

minha Dissertação de Mestrado e tem como objetivo recolher 

dados sobre a prática, ensino e aprendizagem de projeto de 

arquitetura. Esta foca-se no Mestrado em Arquitetura do IST e 

dirige-se aos Professores e/ou Professores responsáveis pelas 5 

disciplinas de Projeto de Arquitetura. 

Começamos com uma questão que relaciona os 3 temas. No seu 

entendimento, um professor de projeto deve exercer a prática da 

arquitetura?  Porquê? 

TVH. Absolutamente. É impossível ser professor de projeto em pleno 

sem ter uma prática de projeto, porque, no meu entender, hoje o ensino 

de projeto implica a relação entre a teoria e a prática. De modo que é 

muito importante, na equipa de docência do Projeto, haver sempre 

pessoas com uma prática de projeto no efetivo. Isto não significa que 

não possam existir pessoas nessas esquipas que não exerçam a 

prática no momento, mas é muito importante que já tenham tido relação 

com essa prática, sendo fundamental que haja quem tenha para que 

exista uma melhor aproximação à realidade profissional. Agora, 

também considero que essa relação com a prática profissional tem um 

valor distinto ao longo dos vários anos de Projeto, na medida que ao se 

aproximar do final do curso, como no 4º ou 5º ano, seja cada vez mais 

importante. 

 

FS. Peço que me conte um pouco sobre a história do curso aqui 

do Técnico. Como surge? Quais as referências de ensino? Quais 

foram as transformações ao longo da sua evolução? 

TVH. O curso começa a desenhar-se no final dos anos 90 e toma forma 

em 1998. É importante perceber que estamos num período em que a 

oferta que existia na Universidade Técnica, por via da Faculdade de 

Arquitetura, estava em grande convulsão. O Técnico, por sua vez, tinha 

o objetivo de se constituir numa grande escola de ciência, de 

tecnologia, em que a Arquitetura era também uma valência que 

suportava essa ambição e que não existia. E isso tem a ver com o 

mimetismo com outras escolas que o técnico considera de referência, 

como a KTH na Suécia ou a EPFL na Suíça que fazem parte do 

CLUSTER, um consórcio de escolas de ciência e tecnologia em que a 

maior parte também integra a Arquitetura. A partir destes modelos e da 

oportunidade de o Técnico querer avançar com essa oferta, o curso é 

aprovado no final de 98 e avança com a primeira edição em 98/99 e 

esse plano de estudos mantém-se até 2007, que é quando passa a 

vigorar o plano de Bolonha. Era um curso muito ambicioso, o plano 

curricular também, tinha o Projeto de Arquitetura como tronco comum 

e modelo de organização do curso, tinha uma série de cadeiras que 

alimentavam o Projeto de Arquitetura e tinha algumas cadeiras de 

ciências básicas com componentes formativas que se considerávamos 

necessárias ao arquiteto dominar. Eu incluo neste grupo a matemática, 

a física, o desenho, a introdução à computação e estruturas, que 

devem ser conhecimentos formativos de base do arquiteto. Algumas 

destas disciplinas também estão na base da maior parte dos cursos do 

Técnico, mas aqui adaptadas às particularidades da Arquitetura e das 

necessidades dos próprios estudantes. Um dos fundamentos que 

estava na base da criação do curso de Arquitetura do Técnico era o de 

funcionar como elemento contaminador de outras práticas 

pedagógicas. O ensino da Arquitetura organiza-se em torno da prática 

do Projeto e da resolução de problemas, com dinâmicas de 

aprendizagem totalmente diferentes daquelas que as engenharias 

tinham envergado, sobretudo por um modelo muito centrado no 

professor como divulgador de informação, não de conhecimento, e não 

como mediador na construção do conhecimento que se consegue na 

prática do ensino baseada no projeto que a Arquitetura sempre teve. E 

que vêm desenvolver um conjunto de competências que hoje são 

valorizadas na vida profissional, nomeadamente o trabalho 

colaborativo e em equipa, a reflexão crítica e algo muito próprio da 

Arquitetura que é a reflexão em ação. Mas passar esse modelo de 

ensino para outras áreas não é uma tarefa fácil, até muito difícil, porque 

estamos a lidar com um corpo decente que tem práticas muito 

estabilizadas e, a partir daí, uma grande resistência à mudança. 

Depois, a criação de um curso de Arquitetura no Técnico pressupunha 

uma oferta formativa com um componente tecnológica muito presente 

e não exclusivamente por via das artes e das humanidades. Eu 

costumo dizer que o que marca a diferença deste curso é a existência 

do curso aqui, porque o ambiente do Técnico é fortíssimo e contamina 

os estudantes. Isso percebe-se pelos comentários dos empregadores 

sobre os arquitetos formados no Técnico face a outros. É raro não ouvir 

falar nas capacidades de trabalho, de estruturação, de organização e 

de resolver problemas sem criar mais problemas para os resolver. Faz 

parte do pragmatismo característico do Técnico, que filtrado pelas 

influências de outras áreas, pelo interesse e gosto que têm pela 

Arquitetura, resulta numa combinação muito interessante. 

 

FS. Existe algum incentivo, apoio ou programa para que os alunos 

tenham experiência profissional durante a sua formação? 

TVH. Nós temos um curso de 5 anos que tem necessariamente, por via 

legal, que se encaixar neste período. Nós somos avaliados, não só, 
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mas também, por uma taxa de eficiência que traduz a percentagem de 

alunos que termina o curso em 5 anos, e este indicador é usado em 

todo o mundo ocidental. Como tal, o curso tem que permitir que o aluno 

o termine em 5 anos. Um curso universitário não pode ser visto como 

um percurso fechado, mas sim em continuidade. Deve ser 

complementado ao longo da vida com formação adicional. É impossível 

nós metermos mias conteúdos em 5 anos. Existem países onde isso é 

uma prática, como Inglaterra ou Suíça, em que os alunos interrompem 

o curso para fazerem estágios e retomam passado uns anos, mas eles 

não têm o modelo de mestrado integrado. O que é possível, na minha 

opinião e aqui no departamento já se têm feito algumas experiencias 

embora o ambiente não se mostre muito propício para isso, é 

desenvolver-se a tese em ambiente profissional. Aqui em Arquitetura já 

se tem feito isso e em Civil também. 

FTB. Mas paradoxalmente, os estágios que têm acontecido durante a 

formação da tese são praticamente só de alunos que não estiveram em 

Portugal. 

TVH. Há bastante tempo eu tive um aluno que esteve a trabalhar no 

atelier do João Appleton a desenvolver a tese sobre habitação modular 

em madeira para uma empresa. Mas existem mais alunos que 

aproveitam o tempo de tese para estagiar ao mesmo tempo, o que para 

mim é das coisas mais interessantes. 

 

FS. Para terminar e voltando um pouco atrás, como caracteriza um 

aluno do Técnico à saída do curso de Arquitetura? 

TVH. Olha, até uma linha de fatos de banho eu já vi ser lançada por 

umas alunas. Vejo as pessoas com saídas profissionais inacreditáveis, 

que eu à partida não imaginava. E eu acho que isso é ótimo, porque 

hoje, na minha opinião, o modelo de ensino tem que ser como disse o 

Professor Arlindo (Presidente do Técnico) numa entrevista no ano 

passado: nós estamos neste momento a formar pessoas que vão 

desempenhar profissões que nós não sabemos sequer que existem. É 

a evolução das coisas. Por isso é que eu acho que o curso deve ser de 

espectro largo, de forma a que vocês não saiam do curso formatados 

para entrar na prática profissional, mas saem com uma boa base. 

FTB. Esse raciocínio insere-se completamente no ADN do Técnico. 

Porque antes de existir Arquitetura, existia um slogan que dizia que o 

Técnico não ensina a ser engenheiro, mas ensina para a vida. Ou seja, 

um engenheiro do Técnico podia desempenhar muitas outras funções.  

TVH. Até desempenha a função de Secretário Geral da ONU. 

 

FS. Muito obrigado. 
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Disciplina: PROJETO DE ARQUITETURA I 

Professor(es): FRANCISCO TEIXEIRA BASTOS 

Local: ATELIER DOS REMÉDIOS ARQUITETURA 

Data: 01/08/2017 

________   ___________________________________________02 

 

FS. Francisco Silva 

FTB. Francisco Teixeira Bastos 

 

FS. Esta entrevista insere-se numa investigação no âmbito da 

minha Dissertação de Mestrado e tem como objetivo recolher 

dados sobre a prática, ensino e aprendizagem de projeto de 

arquitetura. Esta foca-se no Mestrado em Arquitetura do IST e 

dirige-se aos Professores e/ou Professores responsáveis pelas 5 

disciplinas de Projeto de Arquitetura. 

Começamos com uma questão que relaciona os 3 temas. No seu 

entendimento, um professor de projeto deve exercer a prática da 

arquitetura?  Porquê? 

FTB.  Claro. Não é obrigatório que exerça nesse momento, mas deve 

ter passado por essa prática para perceber as implicações que têm os 

constrangimentos reais na prática profissional. 

 

FS. Na prática de projeto, o que valoriza na aproximação ao 

problema proposto? 

FTB. Entendo que um projeto, um problema, deve ser abordado 

simultaneamente de vários pontos de vista e isso é uma das questões 

que faço por ensinar. O mais difícil no processo de projeto é dar 

liberdade ao processo de invenção para que ele possa maturar mesmo 

em direções que se venham a mostrar estar erradas. Um problema que 

é identificado e trabalhado segundo um único ponto de vista, como por 

exemplo: o programa ou a construção, há de resultar sempre num 

processo pobre. Levo isto ao extremo de dizer que um projeto abordado 

apenas sobre um ponto de vista conceptual há de ser igualmente 

pobre. Pela prática que tive no júri do prémio SECIL Universidades, foi 

interessante perceber que havia uma série de outras escolas, que não 

a nossa (IST), que apostam extraordinariamente numa via só da 

exploração da criação de uma imagem que defenda a ideia, mas que o 

projeto não chega a ter conteúdo. Ou seja, aquilo que a prática 

profissional me deu, incluindo no trabalho e na aprendizagem que tive 

com o Manuel Vicente, que nos transmitiu a abordagem que ele próprio 

aprendeu com o mestre Kahn, foi que nós temos que ter momentos em 

que questionamos ao problema (que origina o projeto) qual é a sua 

essência, mas também qual a sua componente prática que tem de ser 

resolvida. 

 

FS. O que valoriza na fase de conceção? 

FTB. Na fase de conceção, por um lado acredito no desprendimento, 

na geometria, na conceção da forma pela forma, mas também acredito 

no olhar do real, de modo que para mim não é indiferente de que lado 

está o norte, o percurso do sol, ou as relações interior/exterior ou 

exterior/interior e, muito importante para mim, a progressão do público 

ao íntimo. Se estas questões forem abordadas conceptualmente como 

temas interligados ao longo de todo o processo, e não caso a caso, 

estaremos a abordar conceptualmente o problema em qualquer fase 

do projeto. 

 

FS. E o que é importante no desenvolvimento do projeto? 

FTB. O constante questionamento que expus vai-se tornando cada vez 

mais difícil de fazer à medida que o projeto avança, porque os 

constrangimentos do que vai sendo estabilizado pela própria invenção 

vão fechando as opções. Por exemplo se numa fase avançada de 

projeto, para um determinado compartimento, percebemos que a 

relação com a luz do sol está associada a uma área de vão. Apesar de 

já saber isso, eu deveria ter a liberdade de voltar atrás e perguntar: e 

se este vão não fosse assim? E se dividir essa área de vão por 5 vãos? 

Mas, por certos constrangimentos, como o tempo ou o orçamento, nem 

sempre é possível manter essa prática. 

 

FS. E no acompanhamento de obra? 

FTB. Eu acho que o acompanhamento de obra é uma aprendizagem 

extraordinária. A maior parte dos arquitetos não sabem construir, a 

maior parte não tem relação com a construção e os que têm vem das 

experiências que foram tendo, onde eu me incluo. Portanto, um 

arquiteto que constrói muito é um arquiteto que consegue -  se tiver 

uma abordagem conceptual, criativa e crítica sobre a construção 

tornada arquitetura e investida de um determinado sentido - descobrir 

a lógica própria da construção. Por exemplo, querer construir 

tecnologicamente em Portugal é quase votado ao insucesso, mas 

dominar uma construção tradicional em Portugal é uma prática que 

pode produzir grandes resultados. Um caso evidente é o Siza, que 

domina completamente o saber da construção tradicional e vai fazendo 

pequenas variações e apuramentos levando ao limite um modo de 

construir que depois passa a ter outro significado. Portanto, se 

imaginarmos que a arquitetura é o protótipo de si própria, é na 

assistência na obra que se percebem todas as qualidades e defeitos 

desse protótipo. E é a acumulação dessas prática e experiências que 

se gera um saber de construção. 

 

FS. Relativamente aos seus métodos de projeto. Usa sempre o 

mesmo método ou varia de projeto para projeto? 

FTB. O método tradicional de projetar do séc. XX, que consiste em 

fazer corresponder as fases projeto aos níveis de aproximação do 

objeto, tem vindo a ser posto em causa com o aparecimento das novas 

tecnologias. É um método de organização do projeto que vem de um 

racionalismo dos anos 60 que associou, primeiro, o desenvolvimento 

do projeto ao aprofundamento do objeto e das fases da construção, 

começando no estudo prévio e acabando na pormenorização, e 

segundo, tentava que a organização do projeto correspondesse às 

próprias tarefas de obra. Neste racional, pensar num método de projeto 

com aproximação ao projeto de execução implica ter a noção da arte 

das profissões, e por isso separa-se carpintaria, serralharia, alvenaria, 

etc. Como método, nós (Madalena e Eu), nunca conseguimos dissociar 

no início do processo de conceção - talvez pela aprendizagem com o 

Manuel Vicente - a importância da materialidade das coisas. Este facto 

obriga a pensar, desde o primeiro momento, que expressão ou 
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importância irão ter no projeto total determinados elementos 

construtivos ou partes do edifício mesmo que ainda de uma forma não 

tão concreta. Tomando o exemplo de uma casa que estamos a 

desenvolver, como ponto de partida ficou estabelecido que queríamos 

“fechá-la toda a norte com uma grande parede para a proteger dos 

ventos dominante”. A casa ainda não tinha forma, mas sabíamos desde 

o início que iria ser dessa maneira, o que inevitavelmente nos levou 

desde o início a pensar em materiais. E com a experiência que se vai 

adquirindo principalmente do exercício de assistência à obra, cada vez 

mais deixa de haver uma separação clara das fases de projeto e de 

escalas de aproximação, pois começa a adquirir-se um conhecimento 

da materialização da arquitetura que nos permite convocar 

simultaneamente situações de projeto que podem ser de fase de 

execução ou de pormenorização, mesmo em fases prematuras de 

desenvolvimento. 

 

FS. Durante a fase de conceção que método usa? Desenho? 

Maquete? 

FTB. Na fase de conceção, curiosamente, nós os dois começamos 

sempre por uma pergunta: de que forma vemos o problema que origina 

o projeto? O problema no sítio? A concretização do problema no sítio é 

a grande aproximação à conceção. E a partir de que forma é que os 

vários ingredientes, sejam espaços e a sua articulação, ou outros, se 

vão encaixando nessa construção do que vemos num determinado 

sítio? Na fase de conceção encontramo-nos muito vinculados à planta 

como a ferramenta primordial de trabalho. Mesmo em invenções que 

são muito baseadas em exploração de volumes, em orientações, ou 

em pequenos detalhes, é a exploração da planta que se torna para nós 

fundamental. Dentro da lógica da abstração da representação do 

projeto, de facto, está percebido que a planta é onde é testada a 

articulação dos espaços. No entanto o projeto não fica apenas 

condicionado à planta. O nosso processo de conceção assenta, na 

maior parte dos casos, em dois conceitos que considero muito fortes: o 

raumplan do Adolf Loos e a promenade architecturale do Corbusier, o 

que implica que imediatamente toda a invenção está associada à 

tridimensionalidade dos espaços e das suas inter-relações. Por isso, 

apesar de estar a falar muito na planta acaba por estar sempre muito 

presente a ideia do espaço que se entrelaça que depois é trabalhada 

no corte ou no corte em maquete. Mas não me lembro de termos feito 

alguma aproximação a um projeto apenas como um exercício formal. 

 

FS. Esse tipo de pesquisa mantem-se ao longo do 

desenvolvimento do projeto? 

FTB. O desenvolvimento do projeto consiste no exercício laborioso de 

encontrar o lugar certo de todas as invenções e premissas que foram 

lançadas na conceção, seguindo um método de descoberta e 

exploração das suas potencialidades, recorrendo-nos das mesmas 

ferramentas: o desenho e os modelos físicos ou digitais. 

 

FS. Que método usa na fase de acompanhamento de obra? 

FTB. Eu acredito, a partir do meu doutoramento, que uma boa e 

completa instrução do projeto de comunicação à obra quase 

dispensaria o seu autor. E que a única razão para não ser dispensado 

do acompanhamento de obra é o aparecimento inevitável de 

imprevistos. A grande importância da fase de acompanhamento de 

obra é a forma como se lida com os imprevistos. E nessa altura tem 

que se estar muito seguro daquilo que descobriu em projeto que se 

quer que seja o resultado. Sabendo que no processo de obra vão ser 

negociadas, inevitavelmente, uma data de coisas, é fundamental ter 

percebido em fase de projeto o que é essencial e o que é acessório 

para a construção da arquitetura idealizada. Na comunicação final de 

um projeto deve ter sido devidamente hierarquizada a importância de 

todas as decisões por nós tomadas e depois na assistência à obra 

voltamos a ser o grande maestro, que já fomos na articulação com as 

especialidades. 

 

FS. Qual é a relação de teoria/pratica no processo de projeto? 

FTB. Há três frentes diferentes. A teoria que se estuda, e que acho que 

no meu caso é menos do que eu desejava, a teoria com a qual nos 

cruzamos porque descobrimos um autor que não conhecíamos ou uma 

publicação ou uma conferência que nos põe a pensar e que queremos 

saber mais, e a teoria que elaboramos a partir das anteriores e da 

nossa própria prática de projeto. Recentemente comecei a ler 

Pallasmaa e descobri me diz muito mais do que eu estava à espera, 

porque havia uma proximidade muito grande com as procuras da 

poética do espaço. Descobri também uma outra expressão, que é a 

arquitetura dos sentidos, e que se pode identificar com conceitos nos 

quais nos enquadramos perfeitamente na nossa pesquisa 

arquitetónica. Não somos arquitetos de imagem, não somos capazes 

de forçar uma arquitetura para uma imagem. Arriscar que uma 

arquitetura não consiga ser completamente bela, por uma série de 

qualidades do espaço, somos capazes e isso tem a ver com a tal 

procura da poética do espaço. 

 

FS. Tenta fundamentar o projeto através de referências de outros 

autores? De projetos anteriores? Se sim, qual o uso que faz 

dessas referências? 

FTB. Não diretamente. Hoje em dia parece que, nem num concurso 

nem num projeto, se não aparecem referências ou imagens de autores 

consagrados para o suportar parece que já não se consegue falar sobre 

o projeto. E tive a prova recente com dois clientes, num projeto que já 

está perto do projeto de execução e outro em fim de estudo prévio, em 

que ainda não se mostrou uma imagem ou referência. O problema da 

referência é que mesmo sem se ter consciência disso se fica 

demasiado vinculado ao seu resultado. Por exemplo, as passagens no 

Dona Leonor não são inocentes e refletem o facto de eu ter estado e 

conhecido a fábrica de pompeia da Lina Bo Bardi em São Paulo. Mas 

em nenhum momento se falou em fazer-se “tipo” a fábrica de pompeia. 

Ou seja, acredito em referências que são integradas num determinado 

momento na cultura arquitetónica do projetista e que, com tempo, 

possam vir a ser interpretadas para a prática de um determinado 

projeto. A fábrica de pompeia não tinha sido vista ontem, tinha sido 

vista 5 anos antes. A dada altura é impossível dizer: não, não há 

referência. Claro que há referência. A arquitetura de alguma forma, 

como qualquer forma de arte, ancora-se na sua própria cultura o que é 

bom. Agora, não procuramos a referência explícita nem acho que seja 

saudável, e como professor faço mesmo para que essa prática não 

exista. Mas sei que corro um risco muito grande, que já é uma 
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autocrítica, pois faz falta cultura arquitetónica no ensino da arquitetura 

e o primeiro ano podia ser um ano bom para isso, mas não acho que 

deva ser veiculada explicitamente através de referências. 

 

FS. Pelo contrário, procura um afastamento?  

FTB. Eu só procuro o afastamento à colagem da referência. Introduzi 

na Unidade de Projeto, há alguns anos, outro modo de confrontar os 

alunos com a cultura arquitetónica através da leitura de dez autores, a 

partir das entrevistas com os alunos. interessa-me a referência do 

pensamento, a referência da abordagem e do método. E que a 

propósito disso, os alunos procurem as realizações desses arquitetos. 

Dessa forma lidam com as imagens das obras, já de maneira diferente. 

O expoente máximo do que é a perversão da referência foi um júri de 

um relatório de projeto que integrei, no qual o aluno tinha uma espécie 

de menu que era: daqui tirei isto, dali tirei aquilo. Portanto isso é 

referência explícita, é a pura colagem sem interpretação. 

FS. Ao ser convidado para ensinar projeto de arquitetura, teve 

contacto com teorias e métodos de ensino?  

FTB. Tive contato com duas. Uma muito transmitida verbalmente e 

depois um pouco estudada, do Manuel Vicente, a transmitir o que era 

o método de ensino/aprendizagem do Kahn, que pode parecer um 

clichê dizer, mas demorei muito tempo a perceber e a interiorizar a 

frase do Kahn: o que é que as coisas querem ser? Ao início pensamos 

que as coisas não querem ser coisa nenhuma, mas com o tempo 

entendemos que é a perseguição dele para dar sentido às coisas: as 

que vais operar sobre, as que inventas. Quando inventas um sítio, ele 

está inventado fisicamente “de baixo de”, “ao lado de”, “antes de” e 

“depois de”, mas ele ainda não está inventado porque ele ainda não 

quer ser nada e se no avançar do projeto existe alguma coisa que não 

quer ser nada, ela cai. Outra, muito própria também do Manuel Vicente, 

tem a ver com o método do design studio, que é a existência de dois 

momentos cíclicos: o da Invenção e o da descoberta. Invenção é 

quando não existe nada e alguém, o autor, inventa (o inicio de) uma 

resposta. A descoberta é o processo de levar o tão longe quanto 

possível a concretização das soluções que se vão avançando para 

essa resposta, até finalmente se estabilizar essa resposta. Ou seja, eu 

começo a trabalhar soluções e vou descobrindo coisas que não 

estavam implícitas na invenção original, através da construção da 

pertinência e da estabilização dessa invenção. Mas quando ainda não 

se atingiu a solução procurada, volta-se de novo à invenção. Uma outra 

que se prende com a minha passagem para a lecionação do primeiro 

ano é o contacto direto com os métodos pedagógicos que a professora 

Teresa seguia, como o método da reflexão em ação de Kolb sobre a 

questão do ciclo de aprendizagem através da prática, de questionar, de 

observar, que eu passei a adotar e que complementa com os 

anteriores. Acabando por se desenvolver um método de ensino que 

caracteriza a minha maneira de ensinar. 

 

FS. Transporta a prática profissional para o ensino? 

FTB. Absolutamente. Não para fazer do estúdio um atelier, porque isso 

acho que não é ser professor, mas para levar, acima de tudo, da prática 

da profissão algo que considero fundamental que é o trabalho de grupo. 

O trabalho de grupo no sentido não académico, que é que todos têm 

que contribuir para uma causa, mas o trabalho de grupo numa 

aprendizagem da complementaridade, do papel de cada um, do 

encaixe do papel onde eu quero estar e onde me põem. Uma dialética 

das personalidades em jogo. É uma lotaria. Eu faço os grupos 

completamente ao acaso e no fim do ano é que se vai perceber como 

funcionam. Isso é como funciona o atelier. Eu muito cedo percebi que 

não precisava de trabalhar com pessoas de que gostava, eu cheguei 

ao primeiro sítio e já lá estavam pessoas, no segundo dia já tinha que 

estar a trabalhar com elas, isto é, independentemente dos feitios ou 

das personalidades envolvidas no grupo o importante é descobrir uma 

forma operativa e criativa de trabalhar em conjunto. Fala-se muito 

pouco disto, mas é das coisas mais fundamentais da prática 

profissional. 

 

FS. E o contrário? 

FTB. Alterei no sentido em que me tornei mais reflexivo, e aí o primeiro 

ano é um bocado frustrante, porque as problemáticas e as soluções 

não me trazem assim tanto, como, por exemplo, num quarto ano. 

Quando um aluno de quarto ou quinto vem com uma descoberta ou 

uma referência que eu não conhecia, só por estar lá já é uma mais 

valia, enquanto que no primeiro ano é muito raro de isso acontecer. Em 

contrapartida uma coisa muito interessante no primeiro ano, que é 

sempre bom lembrar, é a candura das respostas. Ainda não há uma 

formatação dos alunos, o que resulta numa frescura de ideias e de 

experimentações e isso confronta-me com a necessidade impor em 

meio profissional certos estados de esquecimento do conhecimento 

para poder inventar livremente. 

 

FS. Focando na disciplina de Projeto I, qual é a proporção entre 

conceção e desenvolvimento de projeto? 

FTB. Eu tento que não haja divisão e que os alunos estejam sempre 

em conceção durante todo o desenvolvimento do projeto. É o mesmo 

método que uso aqui no atelier. 

 

FS. Quais são as escalas de aproximação que propõe que os 

alunos percorram? 

FTB. Nos últimos anos tenho introduzido no início do exercício final do 

segundo semestre a escala 1:20 para que eles tenham a noção da 

dimensão das coisas e dos espaços, sabendo que o primeiro semestre 

é quase trabalhado sem escala até ao último exercício em que se 

introduz a escala humana. Nesse aspeto eu acho que o primeiro ano é 

muito condensado porque eles vão trabalhar por exemplo a escala 

urbana, que apesar da ser uma opção arriscada, acredito que se deve 

abordar o tema porque depois só se volta a falar nisso no 5º ano e, 

como se sabe, os extremos tocam-se. 

 

FS. Faz uma distinção das fases de projeto? 

FTB. Neste nível de aprendizagem do primeiro ano ainda têm que 

existir porque correspondem às escalas de aproximação da invenção 

ao projeto propriamente dito. Com o progresso das técnicas e das 

tecnologias deixam de se ensinar coisas para se ensinarem outras, e 

eu vejo muito poucas vezes a reflexão sobre o que se deixa de ensinar. 

Eu acho que no processo pedagógico, se hoje em dia as fases 

começam a fazer pouco sentido, no ato de aprender elas têm que ser 

percebidas mesmo que depois acabem por não virem a ser usadas. 
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FS. Como é que aborda a representação e a comunicação? 

FTB. Com grande seriedade, de tal forma que coordenei um grupo de 

reflexão sobre o tema e sobre o que se deixa de ensinar. A geometria 

descritiva deixou de ter essa tarefa, agora que tarefa é que tem? Então 

o projeto armou-se totalmente de formas de ensinar isso e hoje acho 

que se ensina melhor comunicação e representação no projeto do que 

se ensinava na geometria descritiva. Este ano foram entregues projetos 

finais que eram realmente projetos. A representação e a comunicação 

do projeto este ano, e no próximo serei ainda mais exigente, começou 

a ter duas dimensões em que não se representa só no fim, mas sim 

como ato de projeto, a planta e o corte são ferramentas. Não foram 50 

alunos a chegarem a este nível, mas foram uns 15 a corresponderem 

amplamente e a grande maioria a aproximar-se do que foi exigido o que 

é uma grande evolução. 

 

FS. Aborda a noção de projeto de comunicação à obra? 

FTB. No primeiro ano ainda não há lugar para isso. 

 

FS. Qual acha que deve ser a relação da disciplina de projeto que 

leciona com as outras que comummente influenciam o projeto?  

FTB. Em teoria deve ser estreita, na prática houve já esforços muito 

bem articulados em que por exemplo, conseguimos articular com a 

história, o que foi muito interessante. Mas ao longo destes anos já 

conseguimos articular com o desenho e com a geometria, mas neste 

momento não articulamos praticamente nada. Uma das articulações 

mais profícuas que se conseguiu promover foi com o professor de 

estática, que foi fazer uma intervenção na aula de projeto para explicar 

a estática das coisas, da forma tão simples como se explica a uma 

criança, para que os jovens estudantes pudessem ter opções 

informadas no processo de invenção. Só algumas noções simples de 

equilíbrio, de gravidade, que ajudam a conceber arquitetura de forma 

consciente desde o início. 

 

FS. Quando o aluno inicia a sua disciplina o que demonstra saber? 

FTB. O que demonstra saber não tem aplicação prática. O que deveria 

saber era já ter mecanismos de pensamento para, e isso não vem do 

desenho ou da física, até pode vir do português ou da filosofia, que é a 

capacidade de elaborar uma ideia, uma crítica e uma síntese sobre um 

problema. A maior parte não chega a saber. O que demonstram saber 

é conseguirem fazer aquilo que lhes propomos para fazer logo no 

primeiro exercício, sendo eles os mais surpreendidos porque estavam 

convencidos de que não eram capazes. Os problemas são aqueles não 

conseguem dar esta resposta logo ao início porque não têm qualquer 

tipo de posição crítica ou reflexiva sobre a realidade. Alguns desses 

acabam por desistir e outros por reinventarem-se e ultrapassarem esta 

dificuldade real, ficando capacitados para começar a inventar.  

 

FS. O que valoriza que os alunos retenham ao fim de um ano? 

FTB. Valorizo, acima de tudo, a tal questão que eu achava que já vinha 

de trás e que não vem, que consigam identificar um problema e que 

tenham uma posição crítica sobre esse problema. Que essa posição 

não seja estritamente disciplinar, que seja realmente ampla. Motivo 

muito a que aumentem drasticamente o seu universo de interesse e 

que o cultivem e que consigam que esse conjunto seja prepositivo para 

a transformação da realidade. 

 

FS. Qual é o mínimo que precisa de aprender para estar preparado 

para a próxima disciplina de projeto? 

FTB. Primeiro, ser prepositivo e para isso implica conhecer a realidade. 

Segundo, conseguir construir um projeto, que critique e solucione o 

problema apresentado. E terceiro conseguir apresentar um processo 

acabado que demonstre por via da representação e da comunicação 

gráfica o percurso e o resultado. A partir deste ano este último tomou-

se um objetivo obrigatório, houve alunos que necessitaram de tempo 

adicional para terminar o dossier final se não, não passavam. 

 

FS. Como e o que avalia os seus alunos, ou os projetos dos seus 

alunos? 

FTB. O que avalio principalmente é o quão bem cada um fez aquilo que 

se propôs a fazer. O que implica que numa primeira avaliação eu tenha 

percebido o que o aluno se propõe a fazer. O que dá, por exemplo, que 

muitos alunos não entendem porque é que no fim existem certas notas 

iguais. Existe um absoluto e um relativo, cada um parte de si próprio e 

valorizo bastante o quão bem se ultrapassou. 

 

FS. Considera que um arquiteto recém-formado pelo Técnico está 

bem preparado para responder à prática profissional? 

FTB. Eu acho que está bem preparado para se integrar em qualquer 

equipa. Os alunos saem do técnico a saber pensar, a serem racionais, 

o que é fundamental no mundo do trabalho. O curso pode ser criticado 

por não produzir uma grande quantidade de arquitetos projetistas, mas 

por ano talvez 10% constituem um grupo de bons projetistas. Mas essa 

é a ordem natural das coisas, não têm todos que o ser e o mundo 

profissional enriquece com o contributo de pessoas formadas em 

arquitetura em posições de planeamento, de administração, de 

fiscalização, entre muitas outras. 

 

FS. O que poderia torná-lo melhor preparado? 

FTB. Talvez o tal fio condutor, que ainda falta um pouco ao curso, e 

que podia ser uma disciplina que tentasse agregar o denominador 

comum que se discute e pensa, que é a construção da lente de olhar 

para o mundo, de arquiteto. 

 

FS. Muito obrigado. 
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FS. Francisco Silva 

VCA. Vítor Carvalho Araújo 

 

FS. Esta entrevista insere-se numa investigação no âmbito da 

minha Dissertação de Mestrado e tem como objetivo recolher 

dados sobre a prática, ensino e aprendizagem de projeto de 

arquitetura. Esta foca-se no Mestrado em Arquitetura do IST e 

dirige-se aos Professores e/ou Professores responsáveis pelas 5 

disciplinas de Projeto de Arquitetura. 

Começamos com uma questão que relaciona os 3 temas. No seu 

entendimento, um professor de projeto deve exercer a prática da 

arquitetura?  Porquê? 

VCA. Eu tenho a ideia básica de que para se ensinar projeto é preciso 

saber projeto, e para saber projeto não vejo outra maneira de 

aprofundar esse conhecimento que não no cenário de exercício de 

projeto. E isto traduz-se muito literalmente pela prática profissional. 

Mas é um enquadramento que parecendo muito óbvio, muito imediato, 

muito lógico nem sempre acontece, diria mais, tem tendência a deixar 

de acontecer. Tem tendência a diminuir essa relação direta, não por 

causa da exigência profissional, essa tem tendência a aumentar, mas 

por causa dos enquadramentos e das regulamentações dos mundos 

académicos. Isto está reconhecido pela própria academia, que para 

determinadas áreas profissionais, sendo a comissão europeia a alertar 

para 3 exemplos, medicina, veterinária e arquitetura, em que o 

exercício da prática profissional é útil ao ensino que prepara para essa 

mesma prática. Acontece que a legislação relativa à academia, 

nomeadamente relativa à progressão na carreira dos professores ou à 

sua inclusão nos quadros das universidades, tem outros critérios de 

avaliação e são critérios que se afastam muito da prática profissional. 

Pedem outro tipo de prestação, que nestes casos particulares, se 

afasta. Essa é uma situação que está identificada, reconhecida, não 

está a ser alterada e a legislação continua implacavelmente a afastar 

os profissionais ligados ao ensino. Isto quer dizer que nalgumas 

escolas se procede à substituição ou alternativa a esse quadro legal 

que passa por promover mais seminários, circunstâncias em que 

professores ou profissionais de projeto são convidados para fazerem 

semestres, sendo uma situação recorrente nas escolas de ponta. 

Outras escolas em que a estrutura e o modo de funcionamento não são 

compatíveis com este tipo de iniciativas mais ao menos paralelas, estão 

condicionadas ao número de professores convidados e dentro desse 

condicionamento naturalmente vão buscar pessoas com prática 

profissional, porque sabem que precisam disso, se não o ensino de 

projeto afasta-se da realidade e passa a preparar pouco para a prática 

profissional. Portanto desvia, e isso eu considero perigoso para a 

profissão, mas nesse condicionamento numérico quantitativo, que 

muitas vezes é orçamental, para a definição de um número de 

professores convidados há também, e em paralelo, a necessidade 

nessas mesmas estruturas de projeto de ter pessoas de carreira 

académica que, pelo seu grau de exigência a que isso implica, têm 

menos prática de projeto ou muito pontual ou que têm uma relação com 

o projeto muito teórica. Os níveis de exigência de prestação 

profissional, dos conteúdos dos projetos, dos acompanhamentos de 

obra, do relacionamento interdisciplinar, da resposta que temos que 

dar, por exemplo, aos seguros de responsabilidade, são situações que 

não são compatíveis com uma preparação teórica em que depois o 

estudante chega à profissão e fica a navegar à procura de um rumo 

que a escola eventualmente poderia ter orientado de maneira mais 

precisa. 

 

FS. Na prática de projeto, o que valoriza na aproximação ao 

problema proposto? 

VCA. Um projeto é uma conjugação de fatores, de problemas, que 

implicam determinadas tomadas de decisão e de resolução que partem 

de uma ideia de um conceito. Têm um desenvolvimento de 

componentes conceptuais e técnicas e depois têm um suporte 

comunicativo que nos permite acompanhar a obra com rigor. Quando 

se inicia o processo de projeto a noção clara é dessa abrangência, de 

que para a contribuição da resolução do problema ou problemas que 

se colocam há um conjunto de fatores que têm que ser igualmente 

ponderados. Fatores que são de relacionamento com o dono de obra, 

de natureza técnica, legislativa, social, conceptual, ética, estática, 

enfim, sublinhava essa complexidade da situação mais simples de 

projeto como um enquadramento da responsabilidade do arquiteto. É 

ele e é único personagem no percurso do projeto que tem a 

responsabilidade de fazer esta leitura abrangente e de fazer a 

conjugação dos diferentes fatores. 

 

FS. O que valoriza na fase de conceção? 

VCA. Preocupa-me construir uma intenção comunicativa, um conceito 

aplicável a um determinado projeto e só a esse projeto. A ideia é que 

cada projeto seja lido como uma circunstância, como uma 

oportunidade, tenho dito que a maior importância de um projeto é a sua 

existência, seja grande ou pequeno, pois existindo torna-se um 

problema a resolver de projeto de arquitetura. Cria uma oportunidade 

de fazer um raciocínio, um pensamento, de criar uma ideia que depois 

se define como uma resposta. Essa ideia, esse conceito, não é de 

natureza formal, não tem a ver com qualquer tipo de alinhamento 

expressivo ou de uma corrente. Não, é para aquele contexto e nas 

valências que inclui, quais são os fatores que se pretendem valorizar e 

que se identificam como valorizáveis. 

 

FS. E que é importante no desenvolvimento do projeto? 

VCA. O desenvolvimento de projeto é um processo de revelação, e isto 

tem a ver com o tempo, com a escala, com o suporte técnico. 

Progressivamente um projeto passa de uma ideia imprecisa, de uma 

sugestão concetual para matéria, no fim é matéria, é espaço, é vida. O 

intervalo entre uma coisa e a outra corresponde exatamente à 

corporificação, à determinação da materialidade da ideia. A ideia é uma 

identidade abstrata, à medida que a vamos desenhando vamos e 

construindo, à medida que a vamos construindo vamos introduzindo a 
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técnica e o comportamento dos materiais e isso resulta numa entidade 

estável, duradoura e que seja minimamente desafiante para quem 

utiliza os espaços que daí resultam. 

 

FS. E no acompanhamento de obra? 

VCA. O acompanhamento de obra é determinante. Em determinada 

altura os arquitetos achavam que se podiam ficar pelos papeis e depois 

delegavam em alguém, fosse no construtor ou noutros técnicos o 

acompanhamento da obra.  

FS. O que começa a acontecer cada vez mais. 

VCA. Também e por culpa dos donos de obra, dos engenheiros que 

estão a angariar as coisas como podem e por culpa dos arquitetos que 

dão mão, que acham que podem ficar por uma determinada escala. Eu 

sempre exigi nos contratos dos projetos que fiz a assistência técnica. 

Porque a assistência técnica é um direito do arquiteto e a lei também 

prevê que que seja uma obrigação. Mas ele também tem o direito a 

fazer mesmo que o dono de obra não queira porque, inclusive, existe 

essa cultura de que o meu construtor civil tem um encarregado que é 

muito jeitoso e que ele sabe ler muito bem os projetos e, portanto, não 

precisamos que o arquiteto venha à obra. É ao contrário. O querer ir, 

não se trata de fiscalizar, mas para comprovar e otimizar as situações. 

Portanto, o acompanhamento de obra é parte integrante do projeto. É 

absolutamente imprescindível que o arquiteto entenda isso.  

 

FS. Relativamente aos seus métodos de projeto. Usa sempre o 

mesmo método ou varia de projeto para projeto? 

VCA. Não existe um modelo único universalmente aplicável. Existem 

metodologias, adaptações de metodologias que vão variando de 

pessoas para pessoas, e culturas para culturas, mas mais do que isso, 

vão variando com o próprio. Eu para um determinado projeto sigo uma 

determinada estratégia, defino e antecipo aquilo que parece mais 

adequado e corrijo pelo caminho, para outros se calhar é de outra 

maneira. Eu não entendo a ideia do método como uma definição de um 

modelo de desenvolvimento de trabalho. O método deve ser lido 

sobretudo como um conceito de organização, de antecipação, é da 

natureza do projeto antecipar. Portanto, essa antecipação não é uma 

estrutura intelectual aleatória, é qualquer coisa que tem que estar 

orientada, tem que corresponder a objetivos e tem que identificar quais 

são os meios de lá chegar. Isso é verdade para um projeto de uma 

maneira, mas pode ser verdade de outra maneira para outro projeto. 

 

FS. Faz distinção de métodos, ou de formas de organizar, nas 

diferentes fases do projeto? Conceção, desenvolvimento, 

acompanhamento de obra. 

VCA. O tempo acaba por quase estragar, decompor, aquilo que se 

possa pensar relativamente a uma metodologia sequencial. Sempre se 

imagina que há uma continuidade lógica. Mas, descendo ao 

pragmatismo da prática, o que acontece é que organizamos as coisas 

de uma determinada maneira e depois o cliente hesita e leva três vezes 

o tempo a decidir que seria suposto, ou a câmara identifica uma 

situação que não estava prevista e lá vai o método e a previsão dos 

trabalhos ao ar. E aí a flexibilidade tem que entrar como instrumento 

atuante. Havendo uma estrutura concetual, um objetivo, um desejo, isto 

é tão verdade em relação aos desvios do calendário como aos desvios 

de orçamento, como aos desvios de programa ou à alteração dada pelo 

dono de obra em determinado momento. O projeto precisa de ser 

flexível sem perder essa referenciação, aceitando que do seu 

desenvolvimento faz parte essa integração de mudanças. 

 

FS. Tenta fundamentar o projeto através de referências de outros 

autores? De projetos anteriores?  

VCA. Um projeto que tem uma referenciação teórica, cultural ou 

histórica, vai conseguir suportar o conceito no seu desenvolvimento em 

algo mais do que numa resposta construtiva pura e simples. É uma 

distinção que muitos autores têm feito sobre a arquitetura e a 

construção. O ato de construir é um ato digno, complexo, completo, faz 

parte da cultura da humanidade. A arquitetura acrescenta à construção 

essa referenciação, essa vontade de inovação e, portanto, é um ato 

mais completo que inclui naturalmente essa componente teórica, 

cultural e histórica. Mas acho que é importante que se distinga a 

referenciação que no conceito é feito às ideias da teoria da arquitetura, 

das referências que possam ser feitas a obras de outros autores, 

nomeadamente àquelas que se baseiam apenas na imagem. Não 

tendo o projeto a alma, a densidade ou conceito que eventualmente 

precisaria de ter, o recurso a essa imagem como uma hipotética 

referenciação torna o projeto frágil e isso acaba por se revelar. 

 

FS. Qual o uso que faz dessas referências? 

VCA. A referenciação teórica que dá uma determinada 

sustentabilidade à defesa do projeto, e um projeto não pode ser 

defendido perante um dono de obra apenas como uma solução 

funcional ou apenas como a utilização de um sistema construtivo, é 

mais do que isso e é ao arquiteto que cabe fazer essa demonstração. 

Embora, se calhar como muitos artistas plásticos, alguns arquitetos 

possam tender a não explicar o conceito enquanto que outros sentem 

a necessidade de o fazer. 

FS. Talvez isso venha da dificuldade de o cliente entender essa 

linguagem. 

VCA. Exatamente, portanto, acho que é uma necessidade de afirmação 

da arquitetura. Agora, essa referenciação à cultura arquitetónica 

contemporânea acho que passa pela cultura do arquiteto. O arquiteto 

está obrigado a ver o que os colegas fazem em todo o mundo hoje. 

Esse é um mecanismo de referenciação que depois a obra que eu vou 

fazer possa traduzir, de uma maneira mais ou menos direta, alguma 

coisa que foi vista aqui ou ali no tal perigo da imagem, se calhar, até 

vem a acontecer. Nós estamos obrigados a fazer uma atualização 

permanente do seu conhecimento que passa por saber o que se faz e 

isso naturalmente passa pela observação de imagens, pela 

identificação de conceitos que depois têm algum tipo de tradução na 

obra. E já me aconteceu desenvolver um projeto e mais à frente, 

algures, perceber que há uma ligação com uma outra entidade, com 

uma referência que se calhar ali apareceu muito contextualizada e 

diluída, mas só mais tarde percebi de onde realmente vinha.  

 

FS. Pelo contrário, procura um afastamento?  

VCA. Não, fiz sempre o contrário, sem procurei saber o que estava a 

ser feito. 
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FS. Ao ser convidado para ensinar projeto de arquitetura, teve 

contacto com teorias e métodos de ensino?  

VCA. Sim, mas por iniciativa própria. A minha relação entre o ensino e 

a prática começou muito cedo, no mês seguinte a ter terminado o curso, 

em que abri o meu escritório e fui convidado para a Faculdade de 

Arquitetura, e depois os percursos foram derivados a partir daí. Mas 

aquilo que senti foi que, perante esse desafio, tinha que aprender a 

ensinar. E sim, esse é um processo que se constrói, o próprio, até que 

por tradição, não só nas escolas de arquitetura, mas eu penso que no 

ensino superior, as pessoas são responsáveis pelos seus cursos, 

definem os seus programas, testam exercícios, vão verificando essa 

aproximação entre os exercícios que são propostos na disciplina e as 

práticas profissionais. Portanto esse é um caminho construído pelo 

próprio. Matérias específicas de natureza pedagógica sobre o como 

ensinar, e aí fui construindo material, mas sempre de construção 

própria. 

FS. Foi construindo o seu método de ensino. 

VCA. sim. 

 

FS. Transporta a prática profissional para o ensino? 

VCA. E vice-versa. Mas como estamos a falar do capítulo do ensino, 

não posso deixar de o fazer. Exatamente a partir do momento em que 

considero que o ensino de projeto tem uma relação direta com a prática 

de projeto, e quem ensina projeto sem fazer projeto é capaz de estar a 

ensinar outra coisa qualquer, belíssima, mas outra coisa qualquer. O 

que me parece importante transmitir, e não importa o ano a que se está 

a trabalhar, é que os estudantes de arquitetura possam ser 

confrontados nos exercícios académicos, quer com desafios de 

natureza intelectual pura e simples, de natureza académica, isto é, 

preparar raciocínios, testar situações, mas, num enquadramento em 

que se perceba que há uma referenciação direta ao exercício de 

arquitetura. E o exercício de arquitetura é, obviamente, a prática 

profissional. Sim transporto, não de uma maneira direta, ou seja, não 

faço uso dos meus projetos nas aulas, é muito raro, e quando o fiz foi 

a pedido fora das aulas. E não sei se isto é perfeito, se esta ideia é 

muito bem fundamentada. Também já usei projetos meus em situações 

particulares sem fazer referência de que eram meus. Agora, não há 

dúvida nenhuma que tudo aquilo que são situações de prática 

profissional contribuem para o apoio que se dá durante o debate um 

projeto com um estudante. Os estudantes colocam desafios no 

enquadramento académico que depois ganham corpo quando o 

acompanhamento está alimentado por experiência profissional, por 

conhecimento do modo como aquilo pode ou não avançar. 

 

FS. E de que forma é que o contrário acontece? 

VCA. O contrário acontece exatamente neste contexto em que as 

respostas dos alunos são sempre inteligentes, sempre saudáveis e 

libertas de vícios e condicionamentos. Esse espírito é muito útil para a 

prática profissional. Nós ao fazermos um projeto temos 

enquadramentos muito precisos na relação com o dono de obra, no 

orçamento, no programa, na legislação municipal, enfim, todos os 

enquadramentos que são condicionantes e nós temos que, no sentido 

da valorização do projeto, manter essa atitude de continuar a perguntar 

como é que isto seria se não fosse como é. Essa é uma atitude que a 

escola alimenta e de que maneira. 

 

FS. Na sua disciplina qual é a proporção entre conceção e 

desenvolvimento de projeto? 

VCA. O segundo ano tem um papel muito particular na estrutura atual 

do curso do Técnico. Vou fazer esta mini introdução porque tem a ver 

com uma situação, que se entendeu como intenção pedagógica e por 

comparação direta com outras escolas, na sequência das disciplinas 

de projeto do primeiro ciclo. Essa sequência, nalgumas escolas, é feita 

do particular para o geral. Começa-se com uma abordagem muito 

restrita começa-se com um programa muito próximo, nomeadamente o 

programa da habitação, e vai-se progressivamente ampliando esse 

programa para uma escala maior, como um equipamento de utilização 

pública, e para a escala da cidade. O Técnico tem a estratégia 

pedagógica inversa. Começa com uma abordagem dos temas da forma 

do espaço, da proporção, do cheio e do vazio no primeiro ano e leva 

logo essa temática para a cidade. E o segundo ano pega nisso, ainda 

em escala urbana, para ao longo dos 5 ou 6 exercícios que se 

desenvolvem nos dois semestres, a partir dessa leitura de território, de 

estruturação urbana, para uma aproximação a uma área ainda de 

escala urbana, na qual se vai implantar um equipamento de utilização 

pública. O peso relativo entre essas componentes está identificado, isto 

é, não percentualmente, mas há uma preocupação grande em que, 

exatamente pelo posicionamento no curso do segundo ano, o exercício 

intelectual prepositivo, não analítico, seja dominante e aceite como tal. 

Os exercícios de subversão ou as propostas em que os alunos 

esquecem a regulamentação e as limitações patrimoniais, por exemplo, 

são aceites e até eventualmente promovidos para a valorização da 

importância do conceito. É óbvio que depois, e de acordo com a 

sequência dos 5 exercícios, há progressivamente uma maior exigência 

ao nível da concretização.  

 

FS. Quais são as escalas de aproximação que propõe que os 

alunos percorram? 

VCA. Nós começamos por um exercício de leitura e interpretação do 

território e se calhar estamos a falar de escalas 1:5000 ou 1:2000, 

numa primeira leitura. Depois dentro dessa área urbana em que 

percebemos as dinâmicas urbanas e temporais, vamos fazer uma 

focagem até à escala 1:1000 ou 1:500, onde percebemos o território e 

as suas influências mais próximas para nos localizarmos numa 

situação concreta que avaliamos ainda nessa escala. Nos últimos 

exercícios que já são relativos a um equipamento, uma construção 

implantada naquela área, pretendemos que chegue, e tem chegado, a 

uma identificação inicial à escala 1:200, de estudo prévio, em que 

dependendo da dimensão do edifício pode chegar a uma identificação 

mais específica de uma parte à escala 1:100. E nos últimos anos temos 

experimentado uma situação que tem corrido muito bem, que é pedir já 

dentro do edifício, que normalmente acontece nas relações entre o 

exterior e o interior, que se faça uma aproximação à escala 1:50 em 

que se representa um pormenor. 
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FS. Faz uma distinção das fases de projeto? 

VCA. Sim, embora não o façamos de acordo com a nomenclatura das 

portarias. Mas sim, e mais, entre as fases de projeto ficam uma espécie 

de apoio de desenvolvimento do trabalho, que são umas semanas 

temáticas. Imaginando que estamos com um exercício de quatro 

semanas que corresponde a uma classificação que podíamos 

identificar como de estudo prévio, nós temos feito experiências em há 

uma semana que dedicamos à forma, outra damos apoio à estrutura 

funcional organizativa do espaço, noutra, porque se justifica, estamos 

a falar da luz ou da proporção. A sequência dos exercícios, 

nomeadamente os dois últimos, correspondem a uma primeira 

aproximação, perto de um estudo prévio, e o segundo se calhar é um 

estudo prévio muito consolidado. Vamos sempre demonstrando 

pedagogicamente que é nessa sequência que o projeto se vai 

revelando. 

 

FS. Como é que aborda a representação e a comunicação? 

VCA. Há um par de anos atrás os estudantes chegavam às escolas de 

arquitetura com um conhecimento de geometria descritiva e de 

sistemas de representação diferente daquele com que chegam agora. 

E agora chegam com um conhecimento menos denso, por um lado, e 

mais desigual. Porque uns trazem e outros não. A própria estrutura do 

curso do Técnico teve uma alteração recente, em que se alteraram os 

programas no primeiro ano das unidades curriculares que dão apoio 

exatamente à comunicação e à representação. Aquilo que nós temos 

notado no segundo ano, nos últimos anos, é uma diminuição do 

conhecimento e da capacidade técnica da utilização dos sistemas de 

representação. Se em paralelo fizermos a leitura, e que tem sido feita, 

da utilização dos sistemas de simulação digital e da larga 

disponibilidade desse tipo de recursos, entendemos que é uma 

situação que requer um discurso muito dirigido aos sistemas de 

representação, e no segundo ano sobretudo, em relação ao processo 

criativo. Temos tido módulos teóricos específicos sobre os sistemas de 

representação, as suas capacidades, os seus limites e a sua 

adequação a determinado tipo de circunstâncias. Porque de repente 

uma aplicação ligeira em suporte digital permite fazer esquiços 

tridimensionais e ficar à vontade a lidar com aquilo, ou eu reparo que 

um aluno tem uma ideia muito clara, mas não é capaz de a traduzir pela 

mão e pelo lápis até ao desenho. São situações para as quais é preciso 

chamar à atenção porque, enfim, o desenho é um ato da inteligência 

necessário ao projeto e aprende-se desenhar desenhando, portanto 

estamos aqui num ciclo em que fomentamos exatamente esses 

mecanismos de representação, não apenas como simulação, mas de 

apoio ao projeto. 

 

FS. Aborda a noção de projeto de comunicação à obra? 

VCA. No segundo ano não. Não de uma maneira formal, mas 

naturalmente que o modo como são pedidos os documentos do projeto, 

esse modo coincide com o modo de apresentação do projeto, seja para 

o cliente, seja para a obra, de acordo com a fase em que se estiver.  

 

 

 

FS. Qual acha que deve ser a relação da disciplina de projeto que 

leciona com as outras que comummente influenciam o projeto?  

VCA. Tudo o que vier à rede é peixe, isto é, todas as relações 

interdisciplinares que projeto possa criar são úteis porque são 

verdadeiras. O que nós temos aqui no ambiente académico é que às 

vezes batemos com o nariz na porta de determinados modos de 

funcionamento das outras unidades curriculares. Porque têm o 

programa muito organizado, porque não têm tempo para isso, porque 

os exercícios já estão formatados, porque não têm abertura para poder 

mudar o tema do exercício e fazer coincidir esse tema com o tema de 

projeto. Mas temos tido boas experiências com determinadas 

disciplinas que têm essa perceção, agora que do ponto de vista do 

posicionamento teórico sobre esse assunto e que a relação de projeto 

é uma relação interdisciplinar permanente e com todas as disciplinas 

não há a mínima dúvida. A concretização em termos escolares nem 

sempre se consegue. Mas estamos sempre a fazer por isso. 

 

FS. Concorda que esses professores entrassem no espaço de aula 

da disciplina de projeto? 

VCA. Sim. Nós fizemos isso pontualmente e por isso não pode ser lida 

como uma metodologia. Da maneira como o curso está estruturado 

talvez não seja possível concretizar isso idealmente, como fazer uma 

espécie de atelier em que há contribuições das outras disciplinas. 

Talvez nos anos mais avançados seja mais fácil de concretizar, e eu 

penso que acontece. No segundo ano fazemos, com professores de 

outras escolas ou com profissionais, no arranque de cada semestre 

quilo a que chamamos de aulas abertas, mas que do ponto de vista 

formal do técnico são seminários, que a propósito do tema temos 4 

sessões de duas ou três horas para um convidado. 

 

FS. Quando o aluno inicia a sua disciplina o que demonstra saber? 

VCA. Primeiro, uma nota inicial relativamente à heterogeneidade do 

perfil dos estudantes que chegam particularmente ao segundo ano. 

Acho que isto no primeiro ano será mais dramático, não negativamente, 

o que é bastante interessante, mas esse carácter heterogéneo da 

formação em ensino secundário tem efeitos. O facto de aparecerem 

pessoas que vêm da física, ou pessoas que não tiveram história da arte 

por exemplo, são situações que criam alguma desigualdade no primeiro 

ano e não é o primeiro ano que consegue filtrar completamente isso. 

No segundo ano sentimos isso e quando o identificamos de uma 

maneira mais ou menos precisa, pontualmente propomos correções. 

Vamos imaginar que estamos a falar de um tema da história da 

arquitetura que percebemos que metade da turma nunca ouviu falar, 

então, introduzimos essa situação. Mas numa leitura genérica os 

alunos chegam ao segundo ano como deviam chegar. Tem variado ao 

longo dos anos, mas isso faz parte da natureza evolutiva das coisas. O 

primeiro ano tem um desempenho muito particular num alertar para um 

conjunto de circunstâncias, percebe-se que no arranque do segundo 

ano os estudantes estão com uma vontade espontânea de utilizar 

aquilo que experimentaram no primeiro ano e o segundo ano introduz 

temas novos. Genericamente, o interesse e motivação é motor 

suficiente para que elas procurem aprofundar e utilizar em projeto os 

temas que são propostos. 
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FS. O que valoriza que os alunos retenham ao fim de um ano? 

VCA. Aquilo que mais valorizei quando construí o programa foi essa 

demonstração de uma interdependência permanente, 

independentemente da escala de abordagem. Eu penso projeto se 

estiver a abordar a cidade, da mesma maneira que penso projeto se 

estiver a abordar uma biblioteca ou um centro de acolhimento de 

refugiados como já andámos a projetar. É essa demonstração de que 

o raciocínio relativo ao espaço, à forma, à construção, à vivência não 

depende da escala de abordagem e que nós conseguimos ler a 

realidade territorial e espacial na cidade da mesma maneira quando 

visitamos o Neues Museum em Berlim. Esse também é outro dado 

importante, injetamos sempre uma visita de estudo no arranque do 

segundo semestre, que é uma aula de 3 dias fora a visitar cidades e 

edifícios, sendo é uma tradução muito concreta daquilo que é esta 

leitura abrangente. 

 

FS. É esse o mínimo que precisa de aprender para estar preparado 

para a próxima disciplina de projeto? 

VCA. O mínimo tem a ver com a participação. Porque, obviamente, os 

estudantes são os melhores estudantes que existem. Esse é um dado 

adquirido. As questões da motivação, do interesse e da disponibilidade 

para debater os temas, salvo raras exceções, existem em todos os 

estudantes. Se a prestação for regular, até simplesmente na 

assiduidade, se a resposta aos exercícios for igualmente regular, o que 

vem a seguir é o terceiro ano. Este ano tivemos uma percentagem 

anormalmente alta de alunos que não passam ao terceiro ano, mas nós 

só chumbámos um aluno, os ouros chumbaram-se a eles próprios. 

Portanto, eu diria que, este percurso feito com regularidade é um 

percurso que por si próprio constrói os níveis de exigência que 

preparam qualquer um para seguir em frente. Se algum não alinha no 

percurso ou se afasta dele não pode passar. 

 

FS. Como e o que avalia os seus alunos, ou os projetos dos seus 

alunos? 

VCA. Essa é uma distinção interessante, porque nós avaliamos os 

alunos e os projetos e temos que o fazer porque não estamos apenas 

a avaliar um determinado tipo de resultado. A avaliação em projeto 

está, por regulamento do Técnico, definida como avaliação contínua. O 

que significa que todas as componentes da prestação do aluno, a 

resolução dos exercícios, a disponibilidade para debater o 

desenvolvimento do trabalho, assiduidade, grau de desenvolvimento 

do projeto, grau de capacidade comunicativa, não é apenas identificada 

na relação temporal que sugere, mas também nos aspetos 

comportamentais até. Temos 5 exercícios ao longo do ano e todos têm 

uma apresentação. Nós valorizamos muito o acompanhamento e o que 

resulta daquilo do desenvolvimento do trabalho por discussão direta 

com o aluno. Os primeiros exercícios são feitos em grupo, e aí o debate 

é em grupo, mas rapidamente passam a ser individuais, ninguém 

entrega um trabalho sem o ter discutido previamente com o professor. 

Temos 5 momentos de apresentação, é um treino fundamental, é um 

exercício de comunicação, em que nos primeiros há algum gaguejar e 

alguma tensão, mas depois percebe-se muito bem que a coisa evoluiu. 

Não só temos esse registo de avaliação pelo acompanhamento direto 

como depois temos o registo que corresponde à apresentação, 

comunicação e discussão que existe nesse momento, sendo cada 

exercício classificado. Nós chegamos ao fim e temos 5 notas que 

correspondem à avaliação quer do trabalho, quer do aluno em si. A 

nota final não depende apenas da aplicação de qualquer fórmula 

matemática àqueles 5 números com que ficamos, depende de uma 

avaliação de sentido global em que a atitude e sobretudo a progressão 

do aluno. Estas notas são divulgadas no dia seguinte a cada 

apresentação, logo, no fim, os alunos não têm surpresas relativamente 

à avaliação final porque foram tendo conhecimento não só 

numericamente, mas com chamadas de atenção aos aspetos positivos 

e àqueles que precisam de ser melhorados. 

 

FS. O que determina que um aluno não tem condições para 

transitar para a Unidade de Projeto sequente? 

VCA. Eu vou distinguir duas situações. Uma muito evidente em que o 

aluno se desinteressou e não cumpriu, não esteve, não entregou ou fê-

lo de uma maneira muito pontual e aí a responsabilidade é do próprio, 

os alunos são adultos e, portanto, definem eles os seus percursos. A 

outra situação é quando um aluno está, entrega e apresenta, mas 

demonstra não apreender os temas fundamentais, não tem respostas 

criativas, não tem um trabalho organizado, etc. Quando existe um 

insuficiência notória, se calhar até do ponto de vista vocacional no 

sentido em que é especificamente dirigida às matérias essenciais, à 

conceção do espaço, ao tratamento da sua expressão, à capacidade 

comunicativa, à própria estruturação de ideias, aí sim tem acontecido, 

muito pontualmente, termos a necessidade de conversarmos com os 

alunos e perguntar se têm o interesse vocacional identificado por esta 

área ou se não seria melhor avaliar que capacidades têm para outras 

áreas. Já aconteceu, e com sucesso, alunos que saem do segundo ano 

para outros cursos e ficaram melhores. 

 

FS. Considera que um arquiteto recém-formado pelo Técnico está 

bem preparado para responder à prática profissional? 

VCA. Depende do contexto. Se o contexto for a resposta à prática 

profissional em regime individual tenho muitas dúvidas. E o contexto 

pode passar pelo tipo de relacionamento, de apoio, de integração em 

qualquer estrutura de prática profissional. Eu diria que, numa resposta 

muito objetiva e pelo conhecimento que tenho porque durante alguns 

anos, na ordem dos arquitetos, tive essa responsabilidade de 

acompanhar a relação entre a profissão e as escolas, e, portanto, tive 

que estudar os planos de estudos de todas as escolas, não, não está. 

Nenhum estudante de arquitetura em nenhuma escola sai preparado 

para no dias seguinte assumir a responsabilidade de fazer um projeto. 

Talvez por isso e também pela natureza da profissão e pelo 

enquadramento legal, em que existe um ano e a comissão europeia e 

o conselho de arquitetos da europa está insistentemente a propor que 

sejam dois anos, de um período de experiência profissional 

acompanhada, e a designação é exatamente esta, que é o estágio que 

acontece em duas ou três profissões. Embora a tendência de mercado 

é a anulação dos estágios há determinadas áreas profissionais em que 

isso ainda se reconhece como necessário, como a arquitetura e a 

medicina, em que com esse acompanhamento e orientação o 

estudante utiliza a sua capacidade e conhecimento para perceber o 

modo de aplicar esses conhecimentos, durante um ano no caso 
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português, dois ou três anos nalguns países da Europa. Por via deste 

enquadramento, em que o estágio também conta para essa transição 

e que pela lei é obrigatório, a escola desliga-se dessa função. No 

modelo francês esse tempo de experiência profissional é da 

responsabilidade das universidades, o que foi sendo abandonado por 

vários países porque continuava a ser mais do mesmo, isto é, não era 

um estágio de preparação para a atividade profissional, era mais um 

tempo académico que as escolas usavam para estudos de investigação 

e para proveito próprio, dentro daquele círculo de um entendimento 

intelectual que tem muito a ver com a investigação ou a produção 

documental e não com a prática da profissão. Em síntese a minha ideia 

é que não está preparado e não há mal nenhum nisso, é preciso contar 

com o estágio e fazê-lo de uma maneira estruturada, organizada, bem 

escolhido, mas concordo que isso tem vindo a aliviar as escolas dessa 

preparação para a prática profissional, mas isso não quer dizer que as 

escolas de demitam dessa função. 

 

FS. Muito obrigado. 
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FS. Francisco Silva 

JPFC. João Pedro Falcão de Campos 

MB. Miguel Brás 

FM. Filipa Mourão 

 

FS. Esta entrevista insere-se numa investigação no âmbito da 

minha Dissertação de Mestrado e tem como objetivo recolher 

dados sobre a prática, ensino e aprendizagem de projeto de 

arquitetura. Esta foca-se no Mestrado em Arquitetura do IST e 

dirige-se aos Professores e/ou Professores responsáveis pelas 5 

disciplinas de Projeto de Arquitetura. 

Começamos com uma questão que relaciona os 3 temas. No seu 

entendimento, um professor de projeto deve exercer a prática da 

arquitetura?  Porquê? 

JPFC. Obrigatoriamente. Porque basicamente é impossível ensinar 

projeto sem a prática, aprende-se fazendo, praticando. Como é que se 

pode fazer projeto se não se constrói? Não é impossível. Toda a 

aprendizagem passa pela construção. 

MB. E pelo contacto com os intervenientes todos. A dificuldade de um 

projeto, que são processos muito longos, gera contactos com o dono 

de obra, com o cliente que nem sempre é o dono de obra, com as 

entidades. Portanto, aquilo nós vos procuramos transmitir nas aulas 

vem da prática. Se nós somos ratos de laboratório que sabemos toda 

a teoria, mas depois não a pomos em prática, não serve de nada. 

JPFC. Mas mesmo a teoria advém grande parte da prática. Salvo raras 

exceções, quando os arquitetos conseguem fazer a síntese como o 

Rossi ou como o Venturi que não têm obras muito extensas, mas que 

foram teóricos por alguma razão. Portanto, a prática é fundamental na 

arquitetura. Não concebo uma coisa sem outra. O professor de projeto 

tem que ter prática de projeto intensa e volumosa e de qualidade, pois 

quanto mais tiver mais pode transmitir. 

 

FS. Na prática de projeto, o que valoriza na aproximação ao 

problema proposto? 

JPFC. O problema é para ser respondido da forma mais simples 

possível e o mais clara possível. Numa relação próxima com o cliente. 

FM. E adequada à circunstância. 

JPFC. Não é mais do que isso. E não criar problemas sobre problemas. 

Resolver com gestos muito simples e claros, e muitas vezes o não 

projeto também pode ser uma solução. Existem problemas que não se 

resolvem através do projeto. 

 

FS. O que valoriza na fase de conceção? 

JPFC. Uma resposta concisa e adequada. Para mim, cada vez mais, é 

não tentar fazer do projeto ele próprio um problema de custo. Não tenho 

a veleidade hoje em dia de fazer uma obra de arte. Existem colegas 

nossos que pretendem exatamente a arquitetura como obra de arte. 

Para mim, ao longo da vida, se a obra se vier a revelar ela própria uma 

obra de arte, que assim o seja. Mas não é esse o objetivo número um. 

Obviamente que está sempre inerente a procura de um belo, porque 

faz parte das aspirações humanas, que seja capaz de emocionar. 

Agora, quando essa capacidade de emocionar ou essa beleza se 

transforma num ato gratuito ou caprichoso não gosto. 

 

FS. E o que é importante no desenvolvimento do projeto? 

JPFC. É essa capacidade de fazer escolhas a cada momento que se 

aproxima desta adequação ou desta circunstância. E portanto, obriga-

me muitas vezes a negar, a suprimir. Como vosso professor, digo-vos 

que é retirar, pois ao início os projetos estão muito cheios de imagens, 

então quando somos novos muito mais. Com muito pouco fazemos 

muito. 

 

FS. E no acompanhamento de obra? 

JPFC. É, mais uma vez, fazer um ponto de ordem às várias hostes. 

Gerir conflitos inerentes à própria condição de uma obra. Desde o dono 

de obra, desde o projetista, ao empreiteiro que vai construir. E como é 

um negócio para muita gente e para nós também, é muito importante a 

forma como se faz a gestão desta conflitualidade latente em obra, que 

é muito difícil. E para isso temos de ter uma boa capacidade de diálogo, 

de convencimento, de sofrimento e de adaptação às próprias 

circunstâncias da evolução da própria obra. Depois estamos inseridos 

num determinado contexto, num determinado tempo, numa 

determinada cidade, numa determinada condição, etc. E é isso que faz 

a tal condição de obra. Uma coisa é construir em 2017, outra era 

construir em 2009 ou noutra altura. As condições mudam muito e estão 

sempre a mudar. Eu penso que o está inerente a uma boa arquitetura 

é transversal a todas as épocas. Portanto, não é agora que temos 

condições piores que não vamos fazer uma boa arquitetura. Iremos 

tentar fazer sempre uma boa arquitetura.  

 

FS. Relativamente aos seus métodos de projeto. Usa sempre o 

mesmo método ou varia de projeto para projeto? 

JPFC. Eu acho que está sempre em evolução. Numa situação recente 

estive um ou dois dias a fazer aquilo que vos digo, que é basicamente 

ir à procura de referências. Numa ida a Mântua fui rever o Rossi, que 

já não tinha contacto com a obra dele há 30 anos, e nem é um arquiteto 

que me esteja próximo. Mas por causa de uma situação de 

recuperação de uma casa feita nos anos 70 por um arquiteto, pai de 

um amigo nosso, senti que tinha que estudar os pressupostos que 

estavam na cabeça daquele senhor. Então estive no atelier dele a ver 

as revistas daquele senhor, a perceber que era profundamente 

influenciado pela escola inglesa, pela Architectural Design que ele 

assinava. Portanto eu percebi nitidamente que o Venturi ou o Charles 

Moore, estavam da base daqueles projetos, e senti necessidade de os 

revisitar. Isto para dizer que é fundamental perceber em que contexto 

e como vou intervir naquela obra. 
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FS. Durante a fase de conceção que método usa? Desenho? 

Maquete? 

JPFC. É por tudo. Por viagem também, porque consegue-se recolher 

informação que não se consegue ter acesso aqui.  

 

FS. Esse tipo de pesquisa mantem-se ao longo do 

desenvolvimento do projeto? 

JPFC. É mais intenso ao princípio. Todos estes momentos uma pessoa 

aguenta até um certo ponto. Corres um bocado, mas depois estás 

estoirado.  

FM. Na pormenorização depois há outra pesquisa. 

JPFC. Claro. Não dá para estar um mês a estudar referências. O 

próprio levantamento é uma pesquisa importantíssima. Não concebo 

que um atelier não faça o levantamento. É um trabalho inerente à nossa 

profissão. É ele próprio um processo de projeto, de conhecimento. 

Porque quando se passa horas a medir tudo, no fim já se tem o projeto 

na cabeça. Nós já trabalhamos assim há muitos anos e continuamos a 

treinar e melhorar a nossa forma de fazer as coisas. Não existe 

propriamente uma metodologia pré-definida. Agora estamos a utilizar 

os drones, que é uma forma de ver que não víamos antigamente aliada 

às novas tecnologias. A fotografia também é muito importante. Tudo 

isto são instrumentos que nos ajudam a ver melhor a aproximarmo-nos 

de uma realidade, para nos ajudar a responder ao tal problema 

proposto da melhor forma. A elaboração do programa também é 

importante. Ela própria também é um ato de projeto. 

 

FS. Tenta fundamentar o projeto através de referências de outros 

autores? De projetos anteriores? Se sim, qual o uso que faz 

dessas referências? 

JPFC. Não, acho que os nossos projetos acabam por estar sublimados 

quase em tudo, é quase natural. Mas não vou buscar coisas que já fiz 

e aplicar tal e qual. Cada projeto é um desafio novo. Normalmente não 

repito. 

MB. É muito raro. Nós temos sempre essa tendência de às vezes, início 

do projeto, dizer que vamos fazer igual. Mas acabamos sempre por 

criar novas soluções. Às vezes derivam de anteriores, mas nunca 

aplicamos exatamente da mesma forma. 

JPFC. Até porque, entretanto, vamos tendo o feedback do que 

funcionou ou não. E as soluções vão evoluindo de forma inconsciente. 

Mesmo pela disparidade de projetos a nível de escala e programa, não 

é repetível. 

 

FS. Pelo contrário, procura um afastamento?  

JPFC. Não, acho que afastamento nunca, por proximidade sim. Pelo 

menos eu tento me agarrar nos grandes mestres. 

FS. Ao ser convidado para ensinar projeto de arquitetura, teve 

contacto com teorias e métodos de ensino?  

JPFC. Não. 

 

FS. Desenvolveu a sua própria metodologia? 

MB. Acho que o que se procura é aquilo que vos transmitimos nos 

enunciados. Estabelecemos o Projeto III como se fosse um atelier. E 

estamos lá a partilhar convosco a nossa experiência, que acaba por ser 

o que fazemos aqui no atelier. O método é pôr no ensino a prática 

profissional. É como se vocês estivessem aqui a estagiar. 

 

FS. Respondeu já a esta questão, se transporta a prática 

profissional para o ensino. E o contrário? 

JPFC. Quer o escritório passa para as aulas, quer as aulas passam 

para o escritório. As coisas não são unívocas. Vocês também nos dão 

muito. E temos tido a sorte de estar não só no Técnico, mas também 

ter experiencias externas como Lausanne. Até pela massa crítica que 

existe no ambiente académico. Nós somos avaliados por psicólogos, 

até pelos alunos. E isso enriquece muito o escritório. 

 

FS. Focando na disciplina de Projeto III, qual é a proporção entre 

conceção e desenvolvimento de projeto? 

JPFC. A conceção e o desenvolvimento não são coisas separadas, 

vocês é que transformam isso em processos autónomos. Eu vejo-vos 

a fazer as maquetes como produto final, e não devia ser. A maquete é 

um processo de projeto. Há um momento em que discutem as ideias e 

depois produzem material em série para a próxima crítica. Realmente 

vocês separam conceção e desenvolvimento, e eu acho que as coisas 

não deviam ser assim. Na prática aqui no atelier às vezes acaba por 

ser assim porque existem entregas e prazos, e admito que possa 

acontecer. Mas o ideal é que não houvesse essa separação. Que a 

conceção estivesse sempre presente no ato do desenvolvimento, para 

que quando formos confrontados com algo que não esteja bem 

tenhamos a capacidade de corrigir. 

 

FS. Quais são as escalas de aproximação que propõe que os 

alunos percorram? 

JPFC. Percorrem as escalas todas e mês a mês vão tendo entregas. 

São várias aproximações consecutivas em cada semestre até a escala 

1:50. Acho que não vale a pena ir mais. É mais importante saber onde 

colocar as escadas ou a estrutura no sítio certo, do que fazer um 

pormenor construtivo da fachada ou da cobertura. 

MB. Nós tentamos sempre ir de uma escala territorial até ao detalhe a 

1:50. Mas na verdade isso depende dos alunos para atingir esses 

objetivos. Há anos em que já chegámos nitidamente a essa escala e 

noutros poucos alunos chegaram. Quando os alunos já têm um projeto 

bem estabilizado nós lançamos esse desafio para que tentem fazer 

uma planta ou um corte a 1:50. Também depende da dimensão do 

projeto. 

 

FS. Faz uma distinção das fases de projeto? 

JPFC. Não. É tudo misturado. Alimentam-se todas umas às outras. 

Volta-se atrás à medida que se avança para a frente. Não é linear. Mas 

é preciso uma capacidade de resistência, e quando se tem essa 

capacidade os projetos saem melhores. E é muito difícil ter-se essa 

frescura quando os projetos se arrastam por vários anos. Mas isso é 

um treino e aprende-se. Estas dificuldades, se encaradas como um 

desafio, como forma de melhorar o projeto e como autocrítica são bem-

vindas. 
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FS. Como é que aborda a representação e a comunicação? 

JPFC. É algo que eu acho que é muito importante na arquitetura. 

Infelizmente pelas questões comerciais. Mas principalmente, o 

desenhar bem obriga-nos a ver bem. Somos nós as primeiras pessoas 

a ter que ver bem. Portanto, temos desenvolvido uma metodologia de 

desenho rigorosa, às vezes com cores, em primeira análise para nós 

vermos. Se nós estivermos a ver bem conseguimos transmitir isso à 

obra ou ao cliente. A metodologia que temos seguido de ter esta 

necessidade de ver bem, em todas as escalas, informa muito o 

desenho. O desenho tem sido um grande auxiliar exatamente para nós 

vermos. 

MB. Nas aulas, por terem entregas regulares, nem sempre atingem um 

nível de representação que nós pretendemos. Mas nós valorizamos 

mais o processo e o método de trabalho, do que terem em todas as 

entregas um painel final e uma maquete impecáveis. Claro que se 

conseguissem era ótimo. Mas como tentam sempre ficar até à última a 

desenvolver o projeto é preferível que apresentem as maquetes de 

trabalho e os desenhos que mostrem o vosso raciocínio. Tratamos as 

questões de representação quando estamos a tentar perceber o 

projeto, como por exemplo, quando faltam tracejados ou linhas de vista, 

a marcação dos cortes, etc. Mas não é objetivo que se chegue a esse 

produto final. 

 

FS. Aborda a noção de projeto de comunicação à obra? 

FM. No ensino não há tempo para isso. E quando vocês entram no 

mundo profissional depois isso é outra aprendizagem. Não se esgota 

tudo no ensino. 

JPFC. Existe a questão do número de alunos. Mas não só. 

Normalmente há uma grande disparidade no nivelamento dos alunos, 

e portanto, para não deixar ninguém para trás e não prejudicando, faz-

se uma gestão do conjunto. Ao limite não há o projeto perfeito, então 

pode-se continuar a aprimorar partes do projeto que estão menos bem 

resolvidas, seja no quarto, nas casas de banho, na coerência dos 

detalhes. Isto para dizer que não vai mais longe porque há aspetos 

ainda precedentes que não estão certos. 

 

FS. Qual acha que deve ser a relação da disciplina de projeto que 

leciona com as outras que comummente influenciam o projeto?  

JPFC. Eu acho que deve existir. É muito difícil. Mas pelas experiências 

que tenho tido lá fora, o mais próximo de articulação de conteúdos tem 

sido a presença de professores de construção ou de outras disciplinas 

na cadeira de projeto para darem apoio aos alunos em temas 

específicos do projeto. É muito difícil o projeto subordinar-se às 

questões técnicas ou às especialidades. Uma vez fui interpelado para 

que eu condicionasse os alunos na sua criatividade ao impor uma 

metodologia ou um sistema construtivo, mas eu acho isso uma forma 

muito redutora de projeto. Eu acho que os exercícios de projeto devem 

ser os mais abrangentes possíveis e reunir o contributo das outras 

disciplinas. Portanto, quanto mais houver essa ligação, e nós 

professores de projeto devíamos tentar estabelecê-la, mas também 

tenho a noção que as outras cadeiras também têm os seu programas 

muito rígidos. E dificilmente os professores das cadeiras de 

especialidades estão disponíveis para vir dar apoio à disciplina de 

projeto. 

FS. Mas concorda que esses professores entrassem no espaço de 

aula da disciplina de projeto? 

JPFC. Veria isso com bons olhos. Não me importava nada que 

houvessem assistentes ou engenheiros que viessem apoiar. Agora, 

têm que ser pessoas que tenham muita prática de projeto, não 

simplesmente teóricos.  

MB. Tenho ideia que já houve experiências noutros anos. E ao que 

parece, como não há tempo para acompanhar 50 projetos tenta-se 

impor soluções standard, quase tipificadas, que não são pensadas à 

medida para cada projeto, e que depois resultam em conflitos. As 

coisas têm de ser feitas com esta experiência e disponibilidade de 

acompanhamento. 

JPFC. Cada projeto é diferente. E da mesma maneira que nós 

respondemos a cada projeto de forma crítica para a construção desse 

projeto, as especialidades também têm que se meter no vosso projeto. 

Esses professores têm que dar o apoio da mesma forma que nós 

damos, de conversar convosco e projetar convosco. Já tive 

experiências lá fora em que os professores das estruturas e 

infraestruturas iam uma vez por semana e estavam lá as três horas a 

correr todos os projetos. 

 

FS. Quando o aluno inicia a sua disciplina o que demonstra saber? 

JPFC. Vêm muito bem preparados. O Técnico, no panorama de Lisboa, 

penso que é o melhor que existe.  

MB. Quando chegam, nota-se que faltam referências. Mas também é 

um pouco ingrato, estamos no terceiro ano. Mas vão ganhando ao 

longo do curso e da vida. 

JPFC. A Filipa pode te responder. Formou-se no Porto, e é uma 

instituição há muitas décadas. 

FM. Respira-se muita arquitetura. 

JPFC. Enquanto ali não respiras arquitetura, quer espacialmente, quer 

na disposição das salas, quer nos átrios. Enquanto que no Porto, só 

estar naquele espaço é uma lição de arquitetura. Lá tens os grandes 

mestres que vão lá nem que seja uma vez por ano dar uma aula, como 

o Siza ou o Eduardo. Lá num quarto ano tens quatro turmas, aqui tens 

uma. O Técnico não tem massa crítica. E isso não se forma de um ano 

para o outro, é algo que se vai construindo. E muito bom se faz com os 

meios disponíveis. Mas precisa de mais. Em Lisboa falta o sentido de 

escola. 

 

FS. O que valoriza que os alunos retenham ao fim de um ano? 

JPFC. Primeiro, o prazer pela arquitetura num grau de exigência muito 

elevado. Que retenham as referências que nós transmitimos, que são 

as nossas, mas prefiro dar as nossas do que a ausência. Depois vocês 

terão as vossas referências no vosso percurso.  

 

FS. Como e o que avalia os seus alunos, ou os projetos dos seus 

alunos? 

JPFC. A avaliação é contínua. Nós damos ao longo do ano umas dez 

notas. Portanto vocês têm mais ou menos a noção de como estão a ser 

avaliados. Percebem se descem ou sobem todos os meses 
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FS. Quais são os parâmetros que avalia? 

JPFC. Essa decomposição de parâmetros é uma coisa que agora os 

membros dos júris dos concursos de arquitetura fazem. Eu avalio 

essencialmente a qualidade do projeto em si. Vocês às vezes não 

percebem, porque entregam cortes, plantas, alçados e o outro não 

entregou, mas teve melhor nota. Não interessa. O que interessa é o 

projeto do outro é realmente melhor. Eu posso fazer um projeto genial 

que se explica com um corte, uma planta e pouco mais. Não é pela 

quantidade de material produzido e pela qualidade. Obviamente que 

isso também conta. Mas o importante é a qualidade intrínseca de um 

bom projeto. Um bom projeto é a síntese de muita coisa. E os 

professores que tenham muita experiencia percebem rapidamente a 

qualidade de um projeto. Funcionalmente, formalmente, de um ponto 

de vista da composição, da integração no local. É um processo 

contínuo em que não se distinguem as várias fases, em que cada 

projeto é um projeto, que começa e se desenvolve de forma diferente 

com métodos diferentes. 

 

FS. O que determina que um aluno não tem condições para 

transitar para a Unidade de Projeto sequente? 

JPFC. Quando estamos completamente desconfortáveis, quando 

sentimos que o aluno está completamente desconfortável com a 

disciplina. Mas normalmente chumba quando desiste. Ou quando 

achamos que é mesmo é a bem do próprio aluno. Quando achamos 

que o aluno não tem a mínima aptidão para ser arquiteto, mas também 

não há cem por cento de certeza. Para dizer que raramente se chumba 

a Projeto III. 

MB. Vocês quando entram no Técnico já são alunos bem estruturados. 

As médias são elevadas. Têm capacidade de trabalho, de raciocínio. 

Ou é realmente alguém que não tem aptidão ou que desaparece. E 

como há uma filtragem no primeiro e segundo ano, os que desistem, 

desistem antes do terceiro ano.  

 

FS. Considera que um arquiteto recém-formado pelo Técnico está 

bem preparado para responder à prática profissional? 

JPFC. Sim. Com a ressalva que não pode parar de estudar ou de viajar 

e estar sempre disponível para continuar a aprender. Nós aqui no 

atelier gostamos muito de colaborar com pessoas que passaram pelo 

Técnico. Nitidamente vêm muito bem preparadas. E não é por nós. 

Vêm bem preparadas pelo Técnico em geral, pelo curso em si. Há algo 

que corre bem no Técnico, o tal rigor. Foi como começamos a 

entrevista. É uma faculdade robusta, não especificamente de 

arquitetura. Fazer um curso de arquitetura leva tempo. É preciso meios, 

é preciso investir. Mas mesmo assim, acho o Técnico é o melhor curso 

de arquitetura de Lisboa. É um bocadinho suspeito de se dizer, mas 

parece-me que porventura será.  

 

FS. Muito obrigado. 
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FS. Francisco Silva 

RBG. Ricardo Bak Gordon 

 

FS. Esta entrevista insere-se numa investigação no âmbito da 

minha Dissertação de Mestrado e tem como objetivo recolher 

dados sobre a prática, ensino e aprendizagem de projeto de 

arquitetura. Esta foca-se no Mestrado em Arquitetura do IST e 

dirige-se aos Professores e/ou Professores responsáveis pelas 5 

disciplinas de Projeto de Arquitetura. 

Começamos com uma questão que relaciona os 3 temas. No seu 

entendimento, um professor de projeto deve exercer a prática da 

arquitetura?  Porquê? 

RGB. Eu acho fundamental que um professor de projeto exerça a 

prática da arquitetura porque par tu aprenderes projeto que é uma 

disciplina que tem muito a ver com a maneira de construir um 

pensamento arquitetónico tendente à execução, precisas de conhecer 

a realidade da prática. Desde o atelier, do dia a dia, da maneira como 

o projeto se compromete num pensamento cruzado entre as várias 

especialidades, numa maneira como o projeto se compromete com as 

realidades que o envolvem, nomeadamente, limitações municipais, a 

experiência dos comprometimentos da legislação, as dificuldades da 

obra. Há uma série de temas que é impensável que alguém que não 

faça projeto no dia a dia ficará só a falar do ponto de vista teórico, mas 

desconhece a realidade da prática. Portanto, é fundamental que os 

professores de projeto sejam pessoas da prática, isso não há dúvida. 

 

FS. Na prática de projeto, o que valoriza na aproximação ao 

problema proposto? 

RGB. Claramente no dia a dia são muitas coisas, mas não é muito 

diferente daquilo que nós ensinamos na escola. As condicionantes 

programáticas são fundamentais, por programa entende-se muita 

coisa, não a distribuição dos espaços, mas também o programa que 

está implícito do ponto de vista estratégico, do tempo, da 

disponibilidade financeira, das condicionantes que envolvem todo o 

projeto e o lugar, que é sempre uma coisa muito marcante e difícil de 

se fugir. Há arquitetos que de algum modo não consideram que o lugar 

ganhe grande protagonismo, mas eu pelo contrário acho que é 

fundamental, é sempre um ponto de partida. Acabo sempre por olhar 

para os projetos e perceber que eles se constroem muito com a 

envolvente, com aquilo que o próprio lugar suscita enquanto matéria 

para alimentar o pensamento do projeto. Se for a partir de um ato 

gratuito ou caprichoso não gosto. 

 

FS. O que valoriza na fase de conceção? 

RBG. São essas condicionantes que se posicionam para ser basilares 

na equação arquitetónica. A conceção depende muito desses fatores, 

mas é sempre uma resposta caso a caso. O que mais valorizo na 

conceção é que ela seja absolutamente livre e gerada por aquilo que é 

uma resposta única a uma determinada equação, a um determinado 

problema. E, portanto, nunca é uma solução apriorística de alguma 

coisa, quer dizer, nunca tenho ideia de querer fazer uma coisas de uma 

determinada maneira, não existe isso. Vai-se começando a por o 

material em cima da mesa, começando a valorizar o que é mais 

importante, perceber quais são as condicionantes e de repente a 

solução vai aparecendo. E muitas vezes nem sequer aparece muito 

clara, pode aparecer como uma nebulosa, mas deve constituir sempre 

uma estratégia. 

 

FS. E que é importante no desenvolvimento do projeto? 

RBG. É ele de facto fazer-se com uma certa abertura, do geral para o 

particular, deve levantar perguntas, deve munir-se de uma série de 

elementos que sejam elas da investigação que permitam encontrar 

uma resposta adequada ao problema, e isso pode passar por todos os 

temas que têm a ver com todas as peças que se vão produzindo, 

maquetes, desenhos, imagens, mas também pela maneira como vais 

cada vez mais afinando a resposta do ponto de vista do programa, do 

ponto de vista do lugar, do ponto de vista de responder à solicitação. 

 

FS. E no acompanhamento de obra? 

RBG. No acompanhamento de obra é importante uma boa relação com 

toda a equipa envolvida, de modo a conseguir tirar o melhor de cada 

participante, e de facto uma presença assídua na obra mostrando 

disponibilidade para trabalhar com os imprevistos porque o mundo da 

obra é muito diferente do mundo do projeto. Portanto, às vezes há 

pessoas que vão para a obra com uma certa crispação e a achar que 

são irascíveis em relação a qualquer pequeno desacerto que haja, e na 

verdade não pode ser assim, tem que haver uma certa plasticidade 

para reagir aos imprevistos e para perceber se é possível encontrar 

outras soluções. Mas é um mundo muito sensível, isso não há dúvida 

nenhuma. 

 

FS. Relativamente aos seus métodos de projeto. Usa sempre o 

mesmo método ou varia de projeto para projeto? 

RBG. Varia, acho que pode variar, dependendo da escala, das 

tipologias dos projetos. Um projeto urbano ou um projeto de interiores 

são coisas muito diferentes. A maneira de colocar os problemas é 

sempre mais ou menos a mesma, mas depois o processo de 

investigação é que pode ser diferente. Há uns que pedem mais 

investigação com determinados meios e outros com outros. Não uso 

sempre os mesmos recursos ou os mesmos meios para responder aos 

problemas. 

 

FS. Dentro desses métodos quais utiliza nas deferentes fases de 

projeto, desde conceção até à obra? 

RGB. Desde os elementos analíticos, que são fundamentais, que é por 

onde tu começas para te munires de uma análise substancial quer do 

ponto de vista do programa, quer do ponto de vista da cidade, a própria 

história dos lugares e da maneira como os lugares chegaram até hoje, 

e depois o próprio programa, percebendo de que forma é que já foi 

trabalhado noutras situações. Depois há uma parte de preparação de 
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elementos base que tem a ver com cartografia, com maquetes, com 

bases e de documentação. E finalmente há a tentativa de começar a 

definir uma estratégia que depois é ensaiada ainda do ponto de vista 

relativamente abstrato, porque basicamente tenta ainda só condensar 

o que é mais importante da resposta e que aí sim, pode ser feito em 

esquiços, em desenhos, em maquetes. Mas isso não substitui o 

trabalho sobre desenhos rigorosos, ainda que possam ser um pouco 

abstratos pela falta de informação. Depois vais andando de fase para 

fase no projeto. O projeto, sendo o mesmo, em cada uma das fases 

tem maneiras de se revelar distintas. O mesmo projeto que vai para um 

concurso, que vai para um licenciamento, que vai para projeto de 

execução para ser orçamentado ou depois para obra, são todas 

realidades diferentes do mesmo projeto. É preciso conhecer os 

mecanismos dessa disciplina que é a comunicação. É um novo 

universo da prática projetual, mais uma razão para que os professores 

de projeto precisem de ser pessoas da prática porque a comunicação 

é fundamental. A arquitetura é uma disciplina que comunica por si 

própria, não precisa que tu lá estejas para ela ser lida, têm é que se 

conhecer o seu vocabulário, é como a música. 

 

FS. Qual é a sua relação com a teoria no processo de projeto? 

Tenta fundamentar o projeto através de referências de outros 

autores? De projetos anteriores? Se sim, qual o uso que faz 

dessas referências? 

RBG. Para nós, nosso dia a dia de trabalho, é fundamental no sentido 

em que ninguém está no universo a trabalhar sem estar a par e ligado 

àquilo que conhece, Às práticas que fizeram as coisas chegar até hoje, 

e eu, ao contrário de todos aqueles que acham que a arquitetura tem 

que ser inventada todos os dias, acredito que a arquitetura evolui por 

continuidade e como tal, acho que é relativamente a alguma coisa que 

já existe, portanto, isso a mim interessa-me imenso e claro que tenho 

imensas referências. Depois se as referências são diretas ou indiretas, 

se são já pequenas imagens que estão na memória, outras vezes mais 

explícitas, mas eu julgo que isso acontece mais ou menos com toda a 

gente. Agora, podes é revelá-las mais ou menos e a maneira como as 

trabalhas e manipulas também varia. Não imagino que ninguém se atire 

para uma mesa de operações no século XXI sem conhecer o estado 

da arte da cirurgia que está a ser feita no mundo naquele instante.  

 

FS. Pelo contrário, já procurou um afastamento?  

RBG. Não, não tenho nenhuma angústia em relação a isso. Para mim 

é um processo natural, o conhecimento, e não só o disciplinar, todos 

os sentimentos são convocados na tua prática. É uma disciplina muito 

global a Arquitetura. Convoca não só conhecimentos disciplinares 

muito diretos, como também convoca a tua experiência da vida. Porque 

quando tu tens que desenhar um restaurante não é possível fazê-lo 

sem te virem à memória as referências dos lugares onde comeste. E 

quando tens que desenhar uma praça não é possível fazê-lo sem vir à 

memória as praças que experimentaste e que viveste. Portanto essa é 

a grande especificidade da arquitetura que é uma disciplina muito 

global, muito abrangente e que convoca não só o conhecimento 

disciplinar como o teu conhecimento da vida. 

 

FS. Ao ser convidado para ensinar projeto de arquitetura, teve 

contacto com teorias e métodos de ensino?  

RGB. Sim, acho que sim. Obviamente que tenho contacto com 

diferentes métodos de ensino porque conheço muita gente, muitos 

outros professores e vejo metodologias distintas, mas no meu caso 

concreto fui desenvolvendo uma metodologia que me pareceu justa. 

Mas claro que quando dás aulas em várias universidades e estás ao 

lado de pessoas como temos no Técnico o Professor João Pedro 

Falcão de Campos que tem uma metodologia perfeitamente clara, ou 

quando estás ao lado de pessoas como o Arquiteto Carrilho da Graça, 

ou o Jonathan Sergison, ou o Valerio Olgiati, pessoas que têm atitudes 

muito claras em relação ao ensino, tu percebes as diferenças e vês 

onde é que cada um se baseia e isso interessa. Mas no meu caso são 

20 anos a trabalhar de uma determinada maneira que eu acho que 

acaba por ter alguns pontos comuns de ano para ano, e julgo que tem 

dado um certo resultado. 

 

FS. Transporta a prática profissional para o ensino. E o contrário? 

RBG. Mais do ponto de vista abstrato, da maneira como julgo que tem 

que ser colocado o problema, como se deve formular a equação 

arquitetónica. Mais do que propriamente as minhas convicções 

arquitetónicas propriamente ditas, essas procuro deixar de lado, 

porque acho que ensinar arquitetura não é pôr os miúdos a fazer aquilo 

que tu achas que deve ser a resposta arquitetónica, mas sim dotá-los 

de um método de aproximação ao projeto que os leva a ter uma 

resposta coerente, interessante, e fundamentada independentemente 

de ser numa determinada linguagem ou direção. 

 

FS. E o contrário? 

Às vezes, aprendes muitas coisas no ensino, claro, com os miúdos, 

com as tecnologias, com coisas que se experimentam na aula e que te 

podem fazer lançar uma ideia, claro que sim. 

 

FS. Focando na disciplina de Projeto III, qual é a proporção entre 

conceção e desenvolvimento de projeto? 

RBG. Acho que é 100% de uma e 100% da outra. Tudo é conceção e 

tudo é desenvolvimento, no sentido em que quando estamos a ter aulas 

claro que há algumas partes que são tipicamente de desenvolvimento, 

mas quer dizer, mesmo quando estamos a chegar ao último dia ainda 

há espaço para repensar com abertura e fazer conceção arquitetónica 

da maneira como nós entendemos. 

 

FS. Quais são as escalas de aproximação que propõe que os 

alunos percorram? 

RBG. São programas urbanos complexos com complexidade da 

envolvente. A escala está mais ou menos definida. É de um 

equipamento que começa normalmente à escala 1:200 e, portanto, tem 

essa obrigatoriedade de integrar uma peça complexa num determinado 

lugar e com um determinado programa complexo, e depois desenvolvê-

la até quase uma antevisão daquilo que poderia ser a construção. 

Portanto, quero que as pessoas deem continuidade a um processo de 

pensamento que se estende até às decisões mais delicadas e 

detalhadas da própria obra. 
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FS. Faz uma distinção das fases de projeto? 

RBG. Sim, claro, isso sim. 

 

FS. Como é que aborda a representação e a comunicação? 

RBG. Para mim a comunicação e a representação são 1/3 do trabalho. 

Eu começo o ano sempre a falar de um tema que é estratégia, 

investigação e comunicação. Acho que de algum modo são 3 partes da 

maneira de produzir a arquitetura. Ter uma ideia, que sem a qual é 

impossível fazer um projeto, investigá-la, que é um grande trabalho, e 

depois comunicá-la como já falámos aqui. A comunicação é 

fundamental, tu não estás lá para defender o projeto e cada 

comunicação tem a sua maneira de ser desenvolvida e executada. 

 

FS. Aborda a noção de projeto de comunicação à obra? 

RBG. Claro, quando fazemos projeto de execução, de algum modo já 

estamos a ter essa preocupação. 

 

FS. Qual acha que deve ser a relação da disciplina de projeto que 

leciona com as outras que comummente influenciam o projeto?  

RBG. Acho que deve ser fundamental e crucial, deve ser quotidiana. 

Acho que é importantíssimo que todas as disciplinas de um curso de 

arquitetura possam confluir na formação do aluno e que o aluno saiba 

manipular essa informação a favor do trabalho que está a desenvolver. 

Agora se elas têm que ter uma relação direta ou indireta, não acho que 

tenha que ser direta, acho que cabe ao aluno compreender a riqueza 

das informações que também está a receber. 

 

 

FS. Mas concorda que esses professores entrassem no espaço de 

aula da disciplina de projeto? 

RBG. Acho que pode haver contato direto, pode haver sobreposto. 

Acho que podia haver mais contato, sem dúvida, e até acho que podia 

haver mais reavaliação do interesse das matérias num determinado 

período de tempo. Não sei se isso é uma coisa fundamental, que 

tenham que estar em permanência ou sobrepostos, mas sim, há uma 

série de matérias ligadas à construção e outras com a teoria e a 

história, que se estiverem presentes podem dar um grande contributo 

para o pensamento que o aluno está a desenvolver. 

 

FS. Quando o aluno inicia a sua disciplina o que demonstra saber? 

RGB. Deveria saber pensar. Se souber pensar o resto aprende. Tem 

que conhecer as ferramentas indispensáveis do ensino da arquitetura 

e da disciplina de projeto. Quando chegas ao 4º ano tens que conhecer 

as coisas básicas, tens que saber desenhar, coisa que às vezes não é 

evidente, tens que saber fazer uma maquete, coisa que às vezes não 

é evidente, mas o mais importante de tudo é saber pensar. Se pensar 

bem e se tiver um espírito aberto está pronto. Talvez em termos de rigor 

da comunicação e da precisão do desenho, por exemplo, que é uma 

coisa que a mim me preocupa muito, às vezes sinto que há umas certas 

fragilidades, mas regra geral e basta ver os resultados com que 

chegamos ao fim para mostrar que temos cumprido. 

 

 

 

FS. O que valoriza que os alunos retenham ao fim de um ano? 

RBG. Exatamente isso, que aprendam a olhar para a cidade, aprendam 

a olhar para os programas, aprendam a pensar no que é a arquitetura, 

que não se faz sozinha mas por continuidade, que aprendam a 

perceber o que é essencial e o que é secundário, que aprendam 

fundamentalmente que um projeto de arquitetura é um todo e não um 

somatório de partes, isso é para mim uma das coisas mais essenciais, 

que a arquitetura é um exercício de síntese, e portanto é preciso 

subtrair mais do que acrescentar, muitas coisas. 

 

FS. Como e o que avalia os seus alunos, ou os projetos dos seus 

alunos? 

RGB. Avalio muito num aluno o trabalho quotidiano ao longo de todo o 

ano. O entusiasmo, o rigor, a dedicação, o empenho, a vontade de 

fazer melhor, são os aspetos que avalio mais. Se isto estiver presente 

ao longo do ano vão haver bons resultados. 

 

FS. O que determina que um aluno não tem condições para 

transitar para a Unidade de Projeto sequente? 

RBG. Se não respondeu com os mínimos. Se não trabalhou, se não 

pensou, se não cumpriu as várias fases, se não mostrou entusiasmo 

pelo trabalho, se não cumpriu as entregas ou cumpriu de forma muito 

deficitária. 

 

FS. Considera que um arquiteto recém-formado pelo Técnico está 

bem preparado para responder à prática profissional? 

RBG. Considero, dentro das formações académicas que eu conheço 

em Portugal, julgo que sim, que está bem preparado. De algum modo 

isso sente-se um pouco, os que vão para o estrangeiro arranjam com 

facilidade sítios para trabalhar e onde são bem-vindos, como cá em 

Portugal também as referências que normalmente nos chegam é de 

que os alunos do Técnico são alunos bem preparados. 

 

FS. Muito obrigado. 
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Data: 21/08/2017 

______________________________   _____________________06 

 

FS. Francisco Silva 

ABF. António Barreiros Ferreira 

 

FS. Esta entrevista insere-se numa investigação no âmbito da 

minha Dissertação de Mestrado e tem como objetivo recolher 

dados sobre a prática, ensino e aprendizagem de projeto de 

arquitetura. Esta foca-se no Mestrado em Arquitetura do IST e 

dirige-se aos Professores e/ou Professores responsáveis pelas 5 

disciplinas de Projeto de Arquitetura. 

Começamos com uma questão que relaciona os 3 temas. No seu 

entendimento, um professor de projeto deve exercer a prática da 

arquitetura?  Porquê? 

ABF. Não sei se deve ou se não deve, mas sei quais são as vantagens 

de quando exerce. Não quer dizer que um professor não possa ensinar 

aquilo que estuda e aquilo que sabe, sendo esse conhecimento obtido 

dos mais diversos modos, mas quando esse conhecimento resulta da 

prática profissional é especialmente útil para os alunos. Na medida em 

que está entrosado com todos os detalhes, todas as particularidades 

da produção profissional e que naturalmente caracteriza o modo de 

fazer. Na minha experiência pessoal sempre foi o que aconteceu e 

acho isso fundamental. Mas não ponho de parte outras metodologias. 

Nós conseguimos transportar para o meio académico, particularidades, 

detalhes, relações de causa-efeito, ambivalência, ambiguidade e a 

grande complexidade que todas estas matérias possuem, sobretudo no 

projeto de arquitetura de um modo muito mais assertivo, vivo, denso, 

às vezes menos organizado em termos de ordenamento da informação, 

mas com uma energia que me parece que é efetivamente distinta.  

FS. O que valoriza nas diferentes fases de projeto? Desde a fase 

de conceção, desenvolvimento do projeto, até ao 

acompanhamento de obra? 

ABF. O que valorizo na prática do projeto é mais a nossa 

disponibilidade para estudarmos, entendermos e de nos aproximarmos 

de situações novas. O projeto de arquitetura é por definição um 

trabalho multidisciplinar, um trabalho de síntese, de aglutinação de 

conhecimentos diários muito distintos, um trabalho que nos obriga a 

reunir consensos, a compatibilizar através da arquitetura, através da 

forma, através de organizações mentais que se traduzem na 

construção, no ordenamento do território, na configuração dos 

espaços. E nós arquitetos não temos esses conhecimentos todos 

connosco. O que nós temos que ter é a capacidade de os receber, de 

os entender, de os organizar e compatibilizar. Isto não acontece só pela 

diversidade dos programas porque a particularidade de cada projeto e 

de facto muito grande, a importância do dono de obra, a consciência 

que temos que ter que estamos a resolver problemas aos outros.  

 

FS. Relativamente aos seus métodos de projeto. Usa sempre o 

mesmo método ou varia de projeto para projeto? 

ABF. Sempre o mesmo método, tentativa-erro. É sistemático, nós 

tentamos, experimentamos, erramos e damos um passo atrás, outro à 

frente, portanto é um processo de ensaio experimental. A frescura e a 

energia desse processo são determinantes para os resultados. 

 

FS. Esse método aplica-se a todas as fases de projeto? 

ABF. Sim. À medida que nos vamos aproximando das fases finais de 

projeto e da obra, naturalmente que temos menor flexibilidade e menor 

margem de manobra para errar, sendo que quando chegamos à obra 

não podemos errar de todo porque temos a responsabilidade absoluta 

de garantir todo o rigor. Portanto este processo de tentativa erro tem 

maior liberdade na fase de conceção e nenhuma durante a fase de 

obra. 

 

FS. Tenta fundamentar o projeto através de referências de outros 

autores? De projetos anteriores? Se sim, qual o uso que faz 

dessas referências? 

ABF. Eu não devia descartar esta matéria, mas para ser absolutamente 

honesto, quando faço um projeto não penso em nada. Nem nos 

anteriores nem nas referências. Quando faço uma reflexão sobre o 

projeto que fiz, vou naturalmente encontrar pontos de contacto, vou 

conseguir perceber melhor aquilo que fiz, vou encontrar regras e 

estruturação naquilo que fiz. Mas quando faço não consigo que esse 

fazer resulte de uma análise prévia ao nível da minha própria 

experiência ou da experiência de outros. Para mim cada projeto é um 

renascimento, é partir do zero, é partir do princípio. 

 

FS. Ou seja, procura um afastamento?  

ABF. Não procuro. Isto acontece com naturalidade. 

 

FS. Ao ser convidado para ensinar projeto de arquitetura, teve 

contacto com teorias e métodos de ensino?  

ABF. Claro que sim. Ao nível do ensino nada disto se passa deste 

modo. O ensino recebe o contributo desta experiência profissional, que 

tem contornos muito mais vastos do que os já referidos, recebe o rigor, 

da densidade, da pertinência que essa experiência nos oferece, mas 

contextualiza-se em momentos estabilizadados da história do 

projeto/arquitetura, das tendências que caracterizaram cada um destes 

períodos de 40 anos de ensino de arquitetura e que conviveram com 

períodos de tendência muito distintos. Desde as experiências pós-

modernas dos anos 80 até todo o processo de reinvenção do sentido 

da cidade e de contestação dos estatutos que vieram da carta de 

Atenas e da cidade moderna. Devo dizer que procurei sempre valorizar 

e colocar em primeiro plano o perfil de cada aluno.   

 

FS. Adotou alguma metodologia específica ou foi desenvolvendo 

a sua própria metodologia? 

ABF. Sobretudo a valorização da criatividade e o perfil do aluno. 

Quando falamos do perfil do aluno não estamos só a falar da sua 

destreza, da sua capacidade de trabalho, estamos a falar do seu 

entendimento relativamente à profissão, da sua vocação, da sua 

capacidade de lidar com a invenção, com a produção, com a reflexão 
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e isso continua a ser a minha prioridade, mais do que ensinar como se 

fazem projetos. Acredito que o método de projeto tem que ser 

descoberto por cada um e não é de facto o mesmo. 

 

FS. Transporta a prática profissional para o ensino.  

ABF. Sobretudo nos momentos de crise do aluno. Porque o método de 

projeto mesmo que recorra a estratégias muito distintas, é sempre um 

processo de angústia, de investigação, de procura e como tal tem 

êxitos e fracassos. Mesmo que não o queiramos chamar de um modo 

tão obvio como um processo experimental de tentativa-erro. Onde se 

torna útil evocar episódios, referenciar histórias antigas, contar como 

se resolveram problemas equivalentes em momentos de crise. 

FS. E o contrário? 

Sempre. E em contextos diferentes, porque 40 anos de ensino são 

muitos, e de modos muito interessantes. Aprender com os alunos é 

para mim fundamental, assim como receber o contributo deles no 

atelier seja em estágios ou colaborações. 

 

FS. Focando na disciplina de Projeto V, qual é a proporção entre 

conceção e desenvolvimento de projeto? 

ABF. Acho que há uma proporção equilibrada. O projeto de arquitetura 

do 5º ano são duas disciplinas independentes em dois semestres, 

Projeto Final I e Projeto Final II. O primeiro semestre põe o trabalho de 

pé, numa abordarem conceptual e com um desenvolvimento ao nível 

do estudo prévio, e no segundo semestre é feito o desenvolvimento 

dessa mesma resposta até uma fase a avançada, não lhe quero 

chamar projeto de execução, isso não se consegue fazer num 

semestre, mas é uma abordagem ao projeto de execução. 

 

FS. Quais são as escalas de aproximação que propõe que os 

alunos percorram? 

ABF. No projeto de 5º ano focamos a recuperação, a reconstrução, a 

reabilitação e a grande abordagem urbana. Aparentemente são 

escalas completamente distintas, mas que nós conseguimos trabalhar 

em conjunto no 5ºano. No primeiro semestre desenvolvem-se 

propostas de intervenção urbana de escala de grande abrangência, 

fazendo no segundo semestre uma aproximação em áreas mais 

concisas. Isto é importante par perceber como é que a cidade se faz e 

quais são os modos de reenergizar a cidade a partir de pretextos, de 

oportunidades que são alavancas para este processo. Isto aconteceu 

com a EXPO’98, que viabilizou uma intervenção urbana de grande 

escala.  

 

FS. Aborda a representação e a comunicação? 

ABF. Sempre. Representação não há como não tratar. As ideias só 

passam a ser coisa depois de serem desenhadas, e esse desenho é 

fundamental para as contar, para as explicar aos outros. E de um modo 

muito incisivo momentos de comunicação. 

 

FS. Aborda a noção de projeto de comunicação à obra? 

ABF. Sim, claro que recorrendo a histórias contadas e a episódios 

referenciais porque não estamos a fazer obra, estamos a fazer projeto. 

Mas tenho sempre a preocupação de ir lembrando que aquilo que 

desenhamos se destina a uma intervenção física, quer ao nível da 

edificação como da transformação do território. 

 

FS. Qual acha que deve ser a relação da disciplina de projeto que 

leciona com as outras que comummente influenciam o projeto?  

ABF. Devo referir que conseguimos efetivamente aquilo que 

desejamos que seja o projeto de arquitetura no Técnico, que é uma 

articulação constante com áreas de conhecimento muito diversas. Ao 

nível da arquitetura, sem sentido muito restrito, uma articulação sempre 

ao longo de todo o ano com a Professora Teresa Heitor, com o 

Professor Gomes Ferreira, com a Professora Ana Paula Pinto e com a 

disciplina de desempenho que nos permitiu diagnósticos, técnicas 

interventivas, processos de recuperação do edificado em sentido 

restrito. A nível mais alargado, uma interação constante e uma 

presença em aula do Professor Jorge Silva, a nível das acessibilidades, 

do Professore Trigo Teixeira, da engenharia portuária, do Professor 

Pedro Brandão, da intervenção urbana e estudo da cidade, e claro 

contributos ao nível da construção e das estruturas. 

 

FS. Quando o aluno inicia a sua disciplina o que demonstra saber? 

ABF. Acho que a situação é relativamente equilibrada. Os alunos 

chegam ao 5ºano a saber projetar, a saber desenhar, a saber aprender, 

e isso distingue um aluno do técnico dos alunos de outras 

universidades. Talvez com alguma pressa de sair, uns por 

oportunidades profissionais, outros porque querem experimentar sair 

do país, também pelo cansaço acumulado que o curso traz. 

 

FS. O que valoriza que os alunos retenham ao fim de um ano? 

ABF. Aprenderem a estar disponíveis para lidar com o desconhecido e 

fazer com que o desconhecido se transforme em conhecimento. 

 

 

FS. Como e o que avalia os seus alunos, ou os projetos dos seus 

alunos? 

ABF. É um processo de avaliação contínua do conhecimento do aluno 

e das suas capacidades e da sua produção. 

 

FS. Considera que um arquiteto recém-formado pelo Técnico está 

bem preparado para responder à prática profissional? 

ABF.  Não tenho dúvida nenhum que sim. Nos últimos anos isso leva-

me, sempre que posso, a privilegiar os alunos do técnico nos estágios 

em detrimento de outras universidades porque realmente a diferença é 

muito substancial. 

 

FS. Muito obrigado. 
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Disciplina: MESTRADO EM ARQUITETURA DO IST; PROJETO 

FINAL EM ARQUITETURA 

Professor(es): MIGUEL AMADO 

Local: IST 

Data: 28/29/2017 

_______________________   ___________________07 

 

FS. Francisco Silva 

MA. Miguel Amado 

 

FS. Esta entrevista insere-se numa investigação no âmbito da 

minha Dissertação de Mestrado e tem como objetivo recolher 

dados sobre a prática, ensino e aprendizagem de projeto de 

arquitetura. Esta foca-se no Mestrado em Arquitetura do IST e 

dirige-se aos Professores e/ou Professores responsáveis pelas 5 

disciplinas de Projeto de Arquitetura. 

Começamos com uma questão que relaciona os 3 temas. No seu 

entendimento, um professor de projeto deve exercer a prática da 

arquitetura?  Porquê? 

MA. Sim, se a tem que ensinar tem que a saber fazer, para a saber 

transmitir. 

 

FS. Peço que me conte um pouco sobre a sua ideia de curso para 

o Técnico. Como surge? Quais as referências de ensino? Quais 

são as transformações que propõe? 

MA. Eu tenho apenas um ano e meio de Instituto Superior Técnico. O 

que fiz até agora foi perceber o modelo de funcionamento e o porquê 

de alguns problemas que foram identificados ao ouvir todos os 

estudantes delegados de cada ano, do Nuclear e alguns antigos 

estudantes. Identificaram-se problemas e alguns constrangimentos. 

Sobre esses problemas resultou que era necessário transformar a 

maneira como a atratividade no ultimo ano estava a ocorrer, de forma 

a que os estudantes vejam uma estratégia e uma vantagem em 

desenvolver temáticas novas, diferentes daquelas anteriormente 

lecionadas, situando-se na construção de modelos de forma crítica que 

tenham algum conteúdo pedagógico, técnico e científico em 

simultâneo. Dessa forma, aquilo que foi feito foi tentar resolver os 

problemas identificados. Quanto aos constrangimentos, que tem a ver 

com o modelo que o IST permite à pequena área que é a Arquitetura, 

tentar ver como poder torná-la mais robusta. Isso passa por adequar 

um quadro técnicos disponíveis que tenham capacidade, tempo e 

disponibilidade. Neste sentido foi feita uma proposta que foi discutida 

em sede da área científica, ou seja, com a professora responsável 

Teresa Heitor que tem um conhecimento de raiz do curso, e portanto, 

aquilo que tem sido desenvolvido são pequenas ações muito cirúrgicas, 

quase nada de alteração, mas só de dinâmica. Ou seja, fazer com que 

as pessoas sintam vontade de correr atrás de um objetivo comum. Isto 

tem um pouco a ver com anterior experiência que eu já trago e da 

maneira de lidar com grandes equipas, sendo esta uma equipa 

pequena. Criou-se uma nova oferta de uma área temática no 5ºano, 

sendo este ano o segundo ano de funcionamento dessa modalidade, 

que aconteceu fora de portas, num país na ásia, este ano vamos para 

um país em África, e que se isto for visto como uma vantagem, no 

próximo ano poderemos ir para outro lado qualquer. Esta metodologia 

foi adotada por várias razões, primeiro porque eu já trazia 8 anos 

dessas experiências com outras áreas e segundo, porque em quase 

todas as grandes universidades mundiais ocorre esta oferta. No resto 

do curso tentou-se organizar alguns conteúdos das disciplinas da área 

das tecnologias da arquitetura, no sentido de as tentar ligar e de criar 

uma continuidade não do tema, mas também pedagógica, tendo uma 

complexidade crescente ao longo desse processo. Houve uma aposta 

e uma reflexão indo buscar o caso da Coreia do Sul, o caso dos 

Estados Unidos em Berkeley, da Pensilvânia, também de Delft, 

Barcelona, do Politécnico de Milão, ou seja, grandes diversidades de 

modelos de formação para tentar ver se existia algum determinante que 

pudéssemos dizer ser comum a todos, e que se mostrou ser um 

laboratório digital de Arquitetura. Aqui no técnico temos o ISTAR, e a 

partir disso pretende-se tentar verter, de uma forma muito lenta, a 

introdução do digital como meio não só para a conceptualização, mas 

também para a comunicação. A comunicação no projeto hoje em dia é 

a maneira, infelizmente, de nós marcarmos um pouco a nossa imagem, 

e que infelizmente às vezes é mais valorizado que aquilo que é devido, 

mas é uma realidade. E, portanto, nós temos que nos adequar, porque 

ninguém trabalha sem as novas tecnologias, e passar essa mensagem 

aos estudantes, como quais as ferramentas que o professor pode 

utilizar e como é que o deve fazer. Não é uma transição brusca, é uma 

reflexão que há de disseminar-se ao longo do tempo não sendo algo 

impositivo. Há um fio comum que nós queremos reforçar, somos um 

curso pequeno, temos de ter muita particularidade para reforçar a 

nossa imagem lá fora, nós não competimos pela quantidade, mas sim 

pela qualidade. A qualidade tem que ser naquilo que pode ser diverso, 

sendo o diverso a transversalidade que nós devemos e temos que 

garantir que ocorra, de aproveitar as engenharias que ocorrem aqui 

dentro. 

 

FS. Na sua prática profissional, enquanto arquiteto, o que valoriza 

na aproximação ao problema proposto? 

MA. É o conceito. O conceito que um arquiteto tem é a sua marca, é a 

sua maneira de abordar o projeto. O saber materializar são ferramentas 

que tem de saber dominar. O arquiteto tem que ser um elemento global. 

Acho importante saber pensar até saber materializar, e também saber 

desconstruir. 

 

FS. Ao ser convidado para ensinar projeto de arquitetura, teve 

contacto com teorias e métodos de ensino?  

MA. Isso aconteceu em 1989. A primeira vez que ensinei projeto, que 

no caso foi planeamento, fui buscar referências e fui tendo contactos 

com outros colegas de outras universidades com quem fui trabalhando 

em conjunto. Existem projetos internacionais em que nós aprendemos 

metodologias e que às vezes as vamos adotando. Algumas das coisas 

novas que estão aí a surgir, surgiram desta reflexão feita com as 

equipas que eu trago comigo. Eu em 2005 montei um grupo de 

pesquisa, de investigação, aplicada à criação de metodologias. 
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FS. Transporta a prática profissional para o ensino. E o contrário? 

MA. Sim, isso normal. É o processo de aculturação, é a formação do 

indivíduo no contexto em que se insere, é empírica. 

 

FS. Quais são as escalas de aproximação que propõe que os 

alunos percorram? 

MA. Começamos a trabalhar a macro escala e vamos reduzindo até ao 

detalhe de 1 para 1. O aluno, porque estamos a falar no 5ºano e aí eu 

advogo, é uma proposta que não está ainda discutida nem 

consensualizada e também não sei se irei ter tempo de o fazer, que 

cada aluno deve escolher o seu percurso. O aluno tem de ter 

maturidade para ir para o mercado de trabalho, não a fazer desenhos, 

não a fazer maquetes, não a trabalhar só para os outros, mas a ter uma 

competitividade salutar de saber que é capaz de fazer. Para isso o 

aluno, no 5º ano, deve ter uma oferta que é construída por si só, ou 

seja, ele escolhe a temática que lhe interessa e os professores 

adequam-se a isso. Quando houvesse apenas um ou dois professores 

relacionados com essa temática teria que recorrer a outros professores, 

e é para isso que o 5º ano deveria ter aqui a nossa diferença. Eu 

entendo que nós devíamos caminhar para ter aqui uma especificidade 

que, tirando partido da existência de tantos outros docentes de 

diferentes áreas, nós pudéssemos ter uma oferta em que pela 

pluridisciplinaridade do docente do 5ºano, pudesse agregar estas 

temáticas e depois ir buscar os especialistas como se estivessem todos 

a fazer parte de um só projeto. 

 

FS. Como é que aborda a representação e a comunicação? 

MA. Sim trabalhamos isso. E aí procuramos a introdução do digital nos 

modelos de comunicação. Há diferentes maneiras de nós 

comunicarmos. Podemos usar os mídia, podemos usar os modelos, 

podemos usar a representação gráfica e, portanto, podemos usar o que 

quisermos, mas isso tem que ser o estudante a escolher o seu 

processo. 

 

FS. Aborda a noção de projeto de comunicação à obra? 

MA. Claro. O 5ºano tem que comunicar para a obra, tem que ir ao 1 

para 1, tem que se fazer mapa de quantidades, tem que fazer caderno 

de encargos. 

 

FS. Qual acha que deve ser a relação da disciplina de projeto que 

leciona com as outras que comummente influenciam o projeto?  

MA. Isso é o que eu advogo, que durante as aulas de projeto os outros 

professores têm que lá ir dentro, e o aluno tem que perceber que tem 

vantagem em saber lidar com esses especialistas. O aluno é quase o 

professor nessa altura, é o coordenador do seu projeto. Este ano já 

vamos em vários especialistas que estão lá dentro no projeto. Uns são 

docentes da casa, outros não, outros são da realidade do país em que 

vamos trabalhar. 

 

FS. Quando o aluno inicia a sua disciplina o que demonstra saber 

e o que deveria saber? 

MA. Um estudante tem que ter bom senso e vontade de aprender. Não 

há regras pré-formatadas. 

 

FS. O que valoriza que os alunos retenham ao fim de um ano? 

MA. É o processo de aprendizagem. É a geração do conceito num 

contexto completamente diferente, ou seja, eles vão ter que aprender 

a adaptar-se e a transformar um programa em espacialidade, desde a 

cidade até ao detalhe. Portanto, há aqui um processo de controlar a 

escala, e a escala é muito importante, mas partem de um 

enquadramento num contexto natural, urbano, fatores sociais, 

ambientais, etc. 

 

FS. Acha que deve existir algum incentivo, apoio ou programa, 

para que os alunos tenham experiência profissional durante a sua 

formação? 

MA. Não tenho a certeza que isso deva ocorrer. Trabalho com 

universidades em que isso é obrigatório e recebo alunos no meu atelier 

que vêm com esse objetivo, mas não tenho a certeza que seja bom, 

acho antes que fazer um programa Erasmus é fundamental. 

 

FS. Considera que um arquiteto recém-formado pelo Técnico está 

bem preparado para responder à prática profissional? 

MA. Sim, a grande maioria sim, não tenho dúvida. E sempre que 

trabalham lá fora não têm problemas de se adaptar. Têm maior 

facilidade, não sei se é pela formatação, se é o modelo de pensar, mas 

alguma coisa é diferente. E eu não tenho razão de queixa sobre isso.  

 

FS. Muito obrigado. 

 

 

 


