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Não há melhor expressão para descrever este momento que aquela encontrada um dia por entre um 
artigo de Raúl de Ramón, lido bastante ao acaso: 

“É difícil substituir a inocência pela ciência.” 

* 

A dissertação foi escrita segundo o antigo acordo ortográfico; alguns dos textos foram traduzidos do 
inglês e do espanhol pela autora; as palavras em itálico são utilizadas para fazer um ênfase no 
discurso ou porque se tratam de palavras ou termos estrangeiros; as palavras entre aspas e sem 
referência bibliográfica fazem referência a alguma outra expressão utilizada anteriormente no texto 
ou exprimem um conceito vago ou subvertido pelo contexto em que é utilizado. 

Por fim, devo advertir que esta dissertação aspira ao oposto do que mais habitualmente se encontra 
num trabalho académico deste tipo. Isto é, em vez de articular assuntos que se crêem evidentes num 
discurso formal e assertivo, pretendo expor conceitos e reflexões sobre experiências muito recentes, 
que, dado o grau de complexidade que as caracteriza, estão naturalmente repletas de incertezas –mas 
também de convicção!–, de maneira talvez exageradamente franca, mas sem nenhuma intenção de 
disfarçar a mediocridade ou a falta de rigor de bom humor. Afinal não importa se as respostas às 
sucessivas perguntas sejam corrigidas pelo tempo. Espero pois que se reflicta a curiosidade pelo 
saber, o gosto pelo trabalho e a saudável –espero– obsessão pela arquitectura. 
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Será que depois de um século marcado pela culminação do processo de abstração na arquitectura, 
que levou a que a metodologia de projecto esteja habitualmente destinada a trabalhar o Espaço,  
podemos estabelecer algumas noções acerca da Matéria e da Materialidade na disciplina? Ou será 
também a Matéria um termo que jamais permitirá ultrapassar a sua complexidade conceptual? 

Estas são algumas das questões que se pretende responder através do estudo da metodologia de 
projecto de um arquitecto chileno cujo trabalho esteve centrado na dimensão material da arqui-
tectura: Eduardo Castillo (1972-2017, Santiago do Chile).  

Partindo de uma análise do estado da arte chegaremos à conclusão que a materialidade tem vindo a 
cobrar relevância desde a última década do século XX, mas que esta se caracteriza por um uso não 
referencial e não significante da matéria, e que então as perguntas que surgem parecem pertinentes, 
ou pelo menos oportunas. Ainda na primeira parte do trabalho amplia-se o conceito de matéria para 
de novo regressar ao campo da arquitectura. As noções que aquela pode tomar servem para, na 
segunda parte, percebermos em definitiva aquilo de que estamos a falar. Aí será exposto e analisado 
o modus operandi de Eduardo Castillo através de três personagens: o Artesão, o Justo e o Poeta. 

No fim perceberemos que se trata de um trabalho em aberto dado as questões colocadas não serem 
simples e as respostas nunca constituirem verdades últimas, uma vez que a Matéria não passa de 
uma questão subjectiva. 

Palavras-chave: Matéria; Materialidade; Metodologias de projecto; Eduardo Castillo. 
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RESUMO ANALÍTICO



 

After a century marked by the culmination of the process of abstraction in architecture, which led to 
the design methodology being frequently intended to work with the Space, can we establish some 
notions about Matter and Materiality in architecture? Or is also Matter a term that will never allow 
us to overcome its conceptual complexity? 

These are some of the questions that will be examined through the study of the design methodology 
of a Chilean architect whose work focused on the material dimension of architecture: Eduardo 
Castillo (1972-2017, Santiago de Chile). 

Starting with the analysis of the state of art, we will reach the conclusion that since the last decade 
of the 20th century materiality has become highly relevant, but is portrayed by a non-referential and 
nonsignificant use of matter, and so, the questions that arise seem pertinent, or at least opportune. 
Also in this first part of the work, the concept of matter is expanded to then return to the field of 
architecture. The notions that this concept can take are used, in the second part, to be sure of what 
we are talking about. Then it will be exposed and analyzed Eduardo Castillo’s modus operandi 
through three characters: the Craftsman, the Just and the Poet. 

In the end we will realize that it is an open work once the questions that come to light are not simple 
and the answers never establish ultimate truths, since Matter is merely a subjective matter. 

Key Words: Matter; Materiality; Design methodologies; Eduardo Castillo. 
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Para o Eduardo 
In memoriam



Na arquitectura do século XX, muitas afirmações apoiaram-se na noção de 
Espaço como fenómeno e objecto da arquitectura, naturalizada a tal extremo 
que […] o projecto opera com este como se todos estivéssemos de acordo 

que se sabe do que se trata e sobre o qual não há nada que discutir.  1

Parece que o progressivo processo de abstracção no projecto de 
arquitectura conseguiu dissociar os fenómenos perceptivos da sua 
causa a tal extremo que a habitual metodologia de projecto consiste 

em trabalhar o fenómeno em vez da matéria que o produz . Mas depois de quase um século marcado 2

pela culminação desse processo podemos afirmar que se deu uma inversão dos términos, e que a 
Matéria tem vindo a cobrar relevância na produção arquitectónica desde a última década do século 
XX. 

Não é difícil comprovar tal observação, basta verificar o número de textos dedicados ao tema que se 
publicaram desde então, tais como os de Toshiko Mori, Immaterial/Ultramaterial de 2002, Richard 
Weston, Materials, Form and Architecture de 2003, Alejandro Aravena, Material de Arquitectura do 
mesmo ano, Thomas Schröpfer, Material Design: Informing Architecture by Materiality de 2011, 
Gail Peter Borden e Michael Meredith, Matter: Material Processes in Architectural Production de 
2012, Sandra Karina Loeschke, Materiality and Architecture de 2016, ou mais recentemente, Ákos 
Moravánszky, Metamorphism: Material Change in Architecture de 2017; sem pretender esgotar o 
número de tais escritos e excluindo revistas e artigos –géneros que aquelas obras tendem a compilar. 
Temos também que, em 2007, numa ampliação ao seu livro Modern Architecture: A Critical History, 
Kenneth Frampton introduz um capítulo no qual desenvolve sobre “seis tendências significativas da 
prática arquitectónica actual”, em que o termo serve como género a uma destas. 

Seria de supor que a noção de “matéria” ou “materialidade” constitui agora um sólido conceito, dado 
que é força comum que orienta tanto teoria, como projecto de arquitectura. Mas tal, para maior 
insatisfação –ou satisfação– do ser humano, não é verdade. Ainda que possa constituir uma 
“tendência actual”, e para mais, que a sua origem no grego e no latim diz respeito ao campo da 
edificação , a sua definição não é de nenhum modo exclusiva à disciplina ou se refere apenas aos 3

materiais de construção que encarnam o projecto, ou nem sequer às suas características físicas. 
Poderia pôr-se então a hipótese de que, dada a proliferação da palavra no discurso arquitectónico 
actual, a “materialidade” ganhou um particular significado na arquitectura contemporânea e é 
consequência de uma época ou de determinados acontecimentos. 

Mas tal proliferação leva-nos, mais que constituir uma ousada hipótese a investigar, a questionar se a 
matéria não se tornou também um termo utilizado muitas vezes pela comodidade de usar uma 
palavra que pode caracterizar qualquer coisa, e que em rigor não se sabe o que é. Isto é tal que, se 
ampliarmos a discussão ao campo de outras disciplinas para depois regressar ao da arquitectura, e já 
dentro da arquitectura, o estendermos desde a construção ao projecto, a noção de materialidade 
torna-se extremamente complexa, para não dizer vertiginosa. 

 Alberto Sato, “Los Materiales de la Materia o la Materia de la Materia”, apontamentos de um conjunto de conferências sobre o tema da 1

matéria, ditadas na Escola de Arquitectura da Pontifícia Universidade Católica do Chile em Novembro de 1998, e cedidos pelo autor.

 Ibid.2

 Materia designava a constituição dos edifícios, executados então em madeira.3
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Aqueles argumentos –de que a noção de “materialidade” cobrou relevância na vanguarda da 
produção arquitectónica e que no entanto esta não constitui nenhuma obviedade– respaldam um dos 

Objectivos da Investigação, que é o de estudar a dimensão material na arquitectura. E porque 
não cabe aqui oferecer uma definição de “materialidade”, ainda que fosse apenas relacionada com a 
produção arquitectónica mais recente, ou encontrar aqueles acontecimentos que deram origem à 
inversão dos termos, ou ainda para que falar desta não seja, por contradição, uma “coisa” abstracta, é 
necessário um caso de estudo. Podendo deste modo aspirar a alcançar algumas noções sobre a 
matéria, sem deixar de estar seguros da sua instabilidade, ou de que podem interessar menos ou mais 
ao leitor. 

*** 

O caso de Eduardo Castillo (Santiago do Chile, 1972-2017) torna-se um importante Objecto de 
Estudo pelo facto de que o arquitecto teve uma contínua e coerente reflexão sobre a arquitectura, e 
enfocada na dimensão material da mesma. A noção de materialidade não só está contida nas suas 
obras como também nos seus procedimentos projectuais, tendo ensinado ditos procedimentos, que 
serão tomados como chave de leitura para a investigação. 

Esta hipótese surge na sequência do semestre em que participei no atelier de Eduardo Castillo, no 
segundo semestre do ano lectivo de 2016 na Pontifícia Universidade Católica do Chile. É resultado 
do meu interesse em continuar a investigar os procedimentos de projecto ensinados pelo arquitecto. 

* 

O trabalho enquadra-se na Investigação pelo Projecto (Research by Design), pois tem como 
objectivo gerar conhecimento capaz de contribuir para a articulação entre prática e teoria da 

arquitectura através do estudo do projecto. Os Objectivos Específicos da investigação são por 
isso investigar e analisar práticas projectuais adoptadas por Eduardo Castillo, e compreender o que 
sustenta as suas decisões de projecto, de maneira a apresentar uma leitura crítica do seu trabalho e 
uma noção de materialidade capazes de constituir uma referência ao processo de projecto na 
arquitectura. Confiando, como Jeremy Till, que a impossibilidade de perceber como trabalhamos é 
um mito porque nem tudo na produção arquitectónica é inarrável , e porque, como nos diz Manfredo 4

Tafuri, “no âmbito da crítica, falar de uma teoria da arquitectura não tem muito sentido, mas pode 
tê-lo no campo da definição de novos instrumentos de projectação” . Para tal, a principal 5

metodologia adoptada, e aquela que constituiu o maior desafio, é a sugerida por Jeremy Till: “uma 
realização de uma arqueologia dos processos da produção arquitectónica”  de Eduardo Castillo. 6

Ditos processos foram extraídos e interpretados de publicações de textos e obras de Castillo, 
publicações dos trabalhos realizados nos cursos a seu cargo e conferências ditadas pelo arquitecto, 
assim como entrevistas a alunos, colaboradores e amigos, e, dentro do possível, da minha memória 
pessoal. Foi ainda necessário a leitura e estudo de bibliografia relevante para a análise crítica 
daqueles. Relativamente à primeira parte do trabalho, procedeu-se à recolha e leitura de bibliografia 

 Jeremy Till, “Three Myths and One Model”, Building Material, Vol.17, 2008, p. 3.4

 Manfredo Tafuri, Teorias e História da Arquitectura, 1979, p. 200.5

 Jeremy Till, op. cit.6
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relevante ao estado da arquitectura centrado na materialidade. A selecção da bibliografia deu-se 
conforme a relevância do autor e a relação com o caso de Eduardo Castillo. 

* 

A investigação deu-se num ambiente de ensino-aprendizagem colaborativo marcado por uma 
contínua discussão e reflexão proporcionado pela Escola de Arquitectura da Pontifícia Universidade 
Católica do Chile, onde me foi permitido conduzi-la sem qualquer tipo de obstáculos; pelo contrário, 
esta foi nutrida e influenciada por aquele. Aí a relação pessoal, profissional e académica tendem a 
fundir-se, e as conversas fluem sem filtros –talvez com um único que é dado pelo compromisso da 
amizade, que tende a construir um discurso crítico positivo. Deste modo, foi possível entrevistar e 
conversar informalmente com colegas, amigos, e alunos, assim como familiares, de Eduardo 
Castillo, e não apenas visitar, mas habitar por curto tempo duas das suas mais emblemáticas obras: a 
Casa Pantalón e a Casa Gallinero. 

Tudo isto possibilitou uma observação desde distintos pontos de vista, uma experiência de carácter 
tanto académico e profissional como pessoal e íntimo; assim como reunir informação biográfica que 
se revelou muito importante, uma vez que a prática profissional de Castillo se manteve bastante 
reservada, e dadas as circunstâncias, não foi possível o acesso ao seu arquivo pessoal. Contudo, há 
que reconhecer que esta investigação é mais devedora da história e da teoria da arquitectura, como 
também da intuição, do que do compromisso pessoal, sendo aquele o aspecto que a valida. 

* 

O desenvolvimento do trabalho Estrutura-se em duas partes: uma primeira sobre materialidade e 
arquitectura, e uma segunda sobre o caso de Eduardo Castillo. No início da primeira parte apresenta-
se a noção de materialidade como tendência contemporânea, analisando o Estado da Arte –onde se 
contextualiza o caso da arquitectura chilena contemporânea e alguns dos seus protagonistas–, para 
depois ampliar o conceito de matéria e de novo regressar ao campo da arquitectura. As noções que 
aquela pode tomar servem para, na segunda parte, percebermos em definitiva aquilo de que estamos 
a falar. Aí será exposto e analisado o modus operandi de Eduardo Castillo através de três 
personagens: o artesão, o justo e o poeta. A modo de prelúdio à segunda parte, apresenta-se uma nota 
biográfica do arquitecto, fundamental como base de reflexão. Finalmente, e de acordo com as boas 
práticas da Retórica, o trabalho termina com uma terceira parte. Esta com um primeiro capítulo onde 
se analisa, à luz do que foi anteriormente apresentado e a fim de tecer os argumentos num único 
caso, uma obra do arquitecto, e finalmente uma conclusão onde, por definição, se apresentam as 
reflexões resultantes da investigação. 
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Se parece insólito, senão mesmo uma loucura, considerar o Espaço 
como fenómeno e objecto da arquitectura, também o poderia 
referirmo-nos a algo que está necessariamente presente na 
arquitectura –uma vez que esta encarna num feito material, e que 
para mais tem a sua origem etimológica na construção– como uma 
tendência da produção contemporânea: a Matéria. Atrevo-me a dizer 
que, mesmo debaixo dos planos brancos preferidos pelo movimento 

moderno, passando despercebida em edifícios acristalados ou deformada em formas espectaculares, 
a matéria não desaparece da arquitectura. No entanto, se a entendermos como um tema que alguma 
vez perdeu relevância e que tem vindo a cobrar novo vigor, interessa deter-nos sobre alguns autores, 
obras e textos que podem oferecer algumas noções sobre este “movimento” e estabelecer uma base 
de discussão. 

Kenneth  Frampton apresenta  a  hipótese  de que  o  “movimento contemporâneo”  da  materialidade 
tem alguma das suas origens no trabalho maduro de Sigurd Lewerentz : a Igreja de São Marcos em 7

 Sigurd Lewerentz (1885-1975) foi um arquitecto sueco, conhecido por ter percorrido um caminho pessoal e idiossincrático à margem das 7

aspirações utópicas dos seus contemporâneos, como Walter Gropius ou Le Corbusier. As suas obras são testemunho da sua contínua 
actitude reflexiva sobre a ontologia das coisas (Architect Sigurd Lewerentz, Vol.1, ed. Claes Dymling, 1997, p. 6-12).

!5

A Materialidade 
como 

tendência

PRIMEIRA PARTE

Passar a limpo a Matéria 

Repor no seu lugar as cousas que os homens desarrumaram 

Por não perceber para que serviam 

Endireitar, como uma boa dona de casa da Realidade, 

As cortinas nas janelas da Sensação 

E os capachos às portas da Percepção 
Varrer os quartos da observação 

E limpar o pó das ideias simples… 

Eis a minha vida, verso a verso. 

Alberto Caeiro



Björkhagen (1958-1960) e a de São Pedro em Klippan (1963-1966; fig. 1), e resgata uma passagem 
de Richard Weston sobre o papel do tijolo na última : 8

No interior, a sensação de contenção pelos tijolos é esmagadora. Caminha-se por pisos de 
tijolo, entre paredes de tijolo, sob abóbadas de tijolo, que se apoiam em vigas de aço, 
inchando suavemente como ondas do mar, e finalmente senta-se diante de um altar de tijolo. 
[…] Um edifício como a Biblioteca Exeter de Kahn oferece-nos uma demonstração 
convincente do que o tijolo pode fazer, enquanto que Lewerentz […] está determinado a 
mostrar-nos o que o tijolo é. Para Khan, como a maioria dos arquitectos modernos, trabalhar 
“na natureza dos materiais” significava imergi-los num papel funcional, geralmente 
estrutural, apropriado. O objetivo de Lewerentz era diferente: ao enfatizar a “natureza” do 
tijolo que podemos perceber directamente –o seu tamanho, cor e textura– em vez das suas 
propriedades estruturais mais abstractas, ele pretendia construir, não apenas projectar, uma 
atmosfera propícia ao culto. E ao manipular os tijolos daquela maneira, antecipou uma 
grande preocupação dos últimos anos: a materialidade dos materiais.  9

Das primeiras e mais estabelecidas práticas contemporâneas com semelhante ênfase na materialidade 
foram as de Peter Zumthor e de Jacques Herzog e Pierre de Meuron. Zumthor deu-se a conhecer pela 
capela de São Bento, construída em 1988, em Sumvitg, Suíça . Uma estrutura em madeira, que 10

levanta e conforma a cobertura, assim como o piso, cria no interior um jogo cambiante de brilhos, 
luzes e sombras, através da luz natural que entra pelo vão horizontal junto ao tecto e se reflecte no 
revestimento, gerando uma atmosfera sensorial e tectónica que lembra um interior de um barco (fig. 
2.1). No exterior, os planos verticais revestidos por telhas em madeira formam do mesmo modo uma 
camada tectónico-sensual (fig. 2.2). Esta é apenas umas das primeiras e inúmeras obras que 
testemunham o seu deleite abertamente manifestado pela “qualidade visual da arquitectura, a sua 
sensualidade, a sua física, a sua capacidade de criar atmosfera” . 11

A primeira obra de Herzog & de Meuron que constitui um bom exemplar desta tendência foi 
construída no mesmo ano: Stone House, em Tavole, Itália. Na qual se pode verificar igualmente uma 
preferência pela simplicidade formal e geométrica que cede o protagonismo à textura tectónica do 
enchimento do esqueleto cruciforme de betão, em pedra aparelhada a seco, um imaginário retirado 
de uma pequena construção em ruína que ali se encontrava, camuflada com a paisagem  (fig. 3).  12

Frampton observa que tanto Zumthor como Herzog & de Meuron mostram uma “tendência a 
favorecer o efeito superficial em vez dos valores espaciais ou estruturais”, melhor manifestada 
noutras obras como as termas de Vals, de Zumthor, ou o segundo edifício para Ricola, de Herzog & 
de Meuron . Mas se por um lado a tendência da estética materialista conduziu ao “gosto pelas 13

peles”, por outro, decantou numa exploração da matéria per se. 

Ainda que apresentem distintas aproximações à matéria, é inegável a sua influência na prática 
arquitectónica a nível internacional. A somar à presença das suas obras, Zumthor marcou o discurso 

 Kenneth Frampton, Historia Crítica de la Arquitectura Moderna, 2007, p. 374.8

 Richard Weston, Materials, Form and Architecture, 2003, p. 96.9

 Kenneth Frampton, op. cit., p. 375-376.10

 Peter Zumthor, Peter Zumthor Buildings and Projects, Vol. 1, 2014, p. 9.11

 Gerhard Mack, Herzog & de Meuron 1978-1988, Vol. 1, 1996, p. 57.12

 Kenneth Frampton, op. cit., p. 377.13
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contemporâneo com a palavra atmosfera, sobretudo através da publicação de um conjunto de textos 
e conferências em dois livros: Thinking Architecture (1998) e Atmospheres (2006). De facto, uma 
das características comuns entre os autores deste “movimento” é a tendência em abandonar o espaço 
em favor da atmosfera, uma vez que o ar contido pela arquitectura contém, também ele, matéria 
sensível, e portanto, matéria de operação disciplinar. Outra característica é a intenção de devolver as 
mais-valias ao objecto mesmo . E esta noção de arquitectura como objecto encontra-se presente de 14

maneira significativa noutras práticas mais recentes como a de Christian Kerez ou Valerio Olgiati. 

Ainda que afirme evitar deliberadamente que os seus projectos se definam através da construção, dos 
materiais ou da cor , o Museu de Arte de Liechtenstein que Christian Kerez desenhou, junto a 15

Morger & Degelo, em 1998 (construído em 2003), Vaduz, destaca-se pela suavidade e brilho do 
betão negro polido. Mas salvo este que podia parecer uma excepção, os seus projectos definem-se 
pela sua intenção de “criar algo arquitectonicamente compreensível” . Esta torna-se evidente desde 16

as maquetes até ao edifício construído, e não apenas no que diz respeito ao aparato estrutural, cujos 
elementos revelam com clareza as forças actuantes sobre o edifício, que parecem ser constantemente 
desafiadas, mas em toda a sua complexidade, entrando na equação factores como a tipologia do 
edifício, a distribuição e conformação dos espaços, etc., que é condensada nesse jogo físico de 
cargas e descargas; como se pode verificar em House with one Wall (2007) ou nos edifícios escolares 
em Eschenbach (2003) e Leutschenbach (2009). Georg Franck observa que “[a]o querer mostrar 
como interagem as forças o resultado é um sistema em que tudo suporta tudo. E esta fusão faz com 
que os edifícios sejam enigmáticos e difíceis de interpretar. À primeira vista parecem simples, mas 
resultam mais complexos numa segunda ou terceira.”  17

Conhecido por espantar o público com afirmações controvérsias, Valerio Olgiati aspira a uma 
arquitectura não referencial , “[sonha] com uma arquitectura pura!”  As suas obras não se guiam 18 19

por um enfoque predominantemente fenomenológico ou estrutural, mas pela vontade de conceber 
apenas um objecto arquitectónico auto-explicativo, que não dependa de um contexto que o 
sustente , ou seja, à semelhança de Kerez, “um sistema em que tudo suporta tudo”. A noção de 20

materialidade fica implícita nessa vontade de conceber um objecto, no qual a condição física dos 
edifícios permanece evidente, sem necessariamente aparecer evidentemente, como acontece no 
Auditório Plantahof, em Landquart (2010), onde a concepção estrutural e formal do edifício em 
betão é apenas assimilada quando experimentado desde o seu espaço envolvente exterior e desde o 
interior. Outro exemplo é o Edifício de Escritórios em Zurique (2001), onde a deformação contínua 
da massa de um sistema modular, como o sistema Dom-ino, faz com que o edifício se transforme 
num objecto unitário em vez de ser uma simples soma de partes  (fig. 4). 21

 Alejandro Zaera-Polo, “Ya bien entrado el siglo XXI. ¿Las Arquitecturas del Post-capitalismo?”, Sergison Bates: 2004-2016, El Coquis, nº 14

187, 2016, p. 276.

 Christian Kerez, “En busca de reglas. Una conversación con Christian Kerez” (conversa com Georg Franck), Christian Kerez: 1992-2009, 15

El Croquis, nº 145, 2009, p. 14. 

 Ibid., p. 7.16

 Georg Franck, ibid., p. 14.17

 Markus Breitschmid,“El Inventario Conceptual de Valerio Olgiati” (conversa com Valerio Olgiati), Valerio Olgiati: 1996-2011, El Croquis, nº 18

156, 2011, p. 16.

 Valerio Olgiati. ibid., p. 33.19

 Juan Antonio Cortés, “Afinadas Discordancias. La Arquitectura de Objetos de Valerio Olgiati”, ibid., p. 40.20

 Ibid., p. 50.21
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O carácter objectal das obras destes autores é acentuado pela sua elementaridade material, pois ainda 
que, no conjunto, o seu repertório apresente uma variada paleta de materiais, para cada uma destas a 
relação é inversa. Esta característica da mono-materialidade, comum entre amantes da matéria, em 
conjunto com uma preferência pelas formas simplificadas, parece produzir uma experiência íntima 
entre a obra e o sujeito que a experimenta. Ao reduzir o ruído sensorial, produz-se uma mudez que 
envolve o corpo numa intensa totalidade material, como acontece nas igrejas de Lewerentz. Esta 
característica parece responder aos apelos de autores como Peter Zumthor –“A boa arquitectura 
deveria receber o visitante como humano, deveria permitir-lhe experienciá-la e habitá-la, mas não 
deveria estar constantemente a falar-lhe”  –, ou Juhani Pallasmaa – 22

A experiência auditiva mais essencial que pode criar a arquitectura é a tranquilidade. […] 
Uma intensa experiência arquitectónica silencia todo o ruido externo; concentra a nossa 
atenção na nossa própria existência, e como toda a arte, faz-nos reconhecer o nosso estado 

fundamental de solidão.  23

Naturalmente, a atenção pela materialidade não é exclusiva da produção arquitectónica suíça, e 
como exemplo destaca-se a prática de ensamble studio, fundada em Madrid (2000), por Antón 
García Abril e Débora Mesa. Dizem que “[pensam] com as mãos, [experienciam], [procuram] 
controlar antes o processo que o resultado final”, regressando à essência dos elementos e sistemas 
construtivos e à origem da matéria . Tal manifesto torna-se evidente em obras como The Truffle, na 24

Costa da Morte (2010), onde se escavou na terra o volume que iria ocupar a construção, no interior 
da escavação “materializou-se o ar” com palha, e depois de preencher com betão o espaço sobrante 
entre a palha e a terra, abriram-se os vãos ao cortar a “pedra” amorfa resultante, deixando o trabalho 
de esvaziá-la para um bezerro ; ou ainda na casa Ca’n Terra, em Menorca (2018), na qual 25

levantaram o interior de uma pedreira abandonada para logo habilitar o interior da matéria rochosa, 
deixando intacta a atmosfera cavernosa existente. Do mesmo modo, em edifícios que vão desde a 
célebre casa Hemeroscopium em Las Rosas (2008) até ao Startup Centre em Seul (2017), ou em 
instalações desde Balancing Act para a Bienal de Veneza de 2010, até às Structures of Landscape 
para o Centro de Arte Trippet Rise (2016), podemos assimilar os jogos gravíticos entre peças que 
conformam e deformam o espaço, para além da forma e acabamento superficial das mesmas, que lhe 
conferem um ar quase primitivo, no caso da pedra ou do betão, ou uma atmosfera alusiva à indústria 
e às grandes infra-estruturas, no caso dos elementos pré-fabricados (fig. 5). 

Enquanto o betão, o vidro e o metal foram, desde a sua génese, alimento de discussão e de novas 
explorações na arquitectura, alguns materiais mais tradicionais, como a pedra ou a madeira, “exibem 
o seu estado original na natureza com uma intensidade fenomenológica que dificilmente pode ter 
rival” , e o uso de estes está naturalmente associado a uma cultura vernacular, fruto do 26

conhecimento empírico, ou simplesmente a uma construção provida de menos recursos, tanto 
tecnológicos como económicos. Outras práticas que se têm vindo a destacar no plano internacional 
inserem-se, e para mais tiram partido destas características, por vezes atendendo a preocupações de 

 Peter Zumthor, Thinking Architecture, 2006, p. 33.22

 Juhani Pallasmaa, The Eyes of the Skin, 2005, p. 51-52.23

 ensamble studio, “Manifesto” (publicado na sua página web).24

 ensamble studio, “The Truffle. Costa da Morte, 2010” (publicado na sua página web).25

 Kenneth Frampton, op. cit., p. 378.26

!8



outro tipo, como a sustentabilidade ou o desenvolvimento social. Studio Mumbai, constituído tanto 
por arquitectos como artesãos, onde todos participam activamente nos vários processos do projecto e 
da obra, opondo-se assim à habitual separação entre arquitecto e construtor, é um bom exemplar. O 
estúdio faz diversas experimentações, como protótipos de fachada à escala real e provas cromáticas 
resgatadas da antiga arte do Araash , e dedica-se a instruir os artesãos da prática e, sobretudo, do 27

cuidado artesanal da construção, que em parte se relaciona com uma prática espiritual Hindu, 
enriquecendo assim as suas obras de cores e texturas sensuais como acontece na Casa Palmyra 
(Nandgaon, 2007) ou na Casa de Cobre II (Chondi, 2010). 

Com semelhante atenção pelas técnicas e o cuidado artesanal inserido na tradição local cabe 
mencionar Li Xiaodong. Do mesmo modo, produz distintos efeitos de luz, sombra, cores, texturas... 
a partir do uso de materiais tradicionais como a pedra e a madeira, como acontece na Casa na Água, 
em Lijiang, Yunnan (2008), ou na Biblioteca Liyuan, em Huairou, Pequim (2011). 

O uso de outros materiais vernaculares, como o bambu, parece alcançar o seu auge nas obras de 
Anna Heringer, demonstrado no conjunto de hostels em Baoxi, China (2016; fig. 6), assim como 
noutras obras expostas na primeira Bienal Internacional de Arquitectura de Bambu. A sua Escola 
METI, no Bangladesh, construída inteiramente pela comunidade local em 2005-2006, prova que as 
suas obras parecem, de uma maneira tão engenhosa como refrescante, sintetizar os conceitos de 
estereotómico e tectónico de Gottfried Semper: um primeiro piso, em argila, constitui uma massiva 
base que suporta um segundo piso, em bambu, mais leve e transparente (fig. 7). A sua intenção de 
aumentar significativamente a durabilidade das edificações construídas com os materiais locais, 
levou ao melhoramento das técnicas construtivas, e para mais, a instruir os locais das mesmas. 

Diébédo Francis Kéré é outro arquitecto destacado deste “subgénero”. Desde a sua primeira 
reconhecida obra, uma escola primária em Gando, Burkina Faso (2001; fig. 8.1), que o seu trabalho 
é marcado pelo objectivo de responder aos problemas técnicos e económicos conduzindo-o a um 
profundo conhecimento sobre os materiais de que dispõe, de maneira a maximizar os resultados, 
reinventando técnicas de construção nativas, como aconteceu frequentemente com tijolos de argila. 
Construir desde a carência levou à criação de edifícios praticamente mono-materiais, e de espaços 
onde nos encontramos envolvidos pela textura táctil resultante do método construtivo utilizado (fig. 
8.2). 

** 

Neste canto de terra existem construções irreparáveis. Construções abandonadas, sujeitas à 
tradição do desamparo: feitas para não ser vistas, apenas divisões. Não por serem pobres ou 
por lhes faltar a Graça, mas por estarem expostas à intempérie sem ideias nem penas 
brilhantes. São construções que nos lembram que “o irreparável deste mundo –aquilo que 

nele não tem remédio– é que o mundo seja assim como é.”  28

Alguns dos exemplos que melhor evidenciam esta tendência, e que por sua vez melhor reflectem o 
contexto físico e cultural onde se inserem, dizem respeito à arquitectura contemporânea no Chile. 
Curiosamente, desde o início do período que abrange este “movimento” o país tem vindo a destacar- 

 Peter Wilson, “Studio Mumbai. Maneras de Hacer y Fabricar”, Studio Mumbai: 2003-2011, El Croquis, nº 157, 2011, p. 32.27

 Smiljan Radic, “Guía del abandono” (orig. 1997), Cada tanto aparece un perro que habla y otros ensayos, 2018, p.19.28
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-se no plano internacional da arquitectura. Enquanto a primeira hipótese se pode verificar, como 
observado por Pedro Alonso, pela “profusão dos substantivos matéria, material e a sua adjectivação 
matérica, sobretudo no número 39 [da revista ARQ da Escola de Arquitectura da Pontifícia 
Universidade Católica do Chile] (Agosto de 1998) que contém os ensaios “Sobre la Condición 
Matérica de la Arquitectura” de Cazú Zegers e “Arquitectura Matérica” de Sebastián Irarrázaval”; e 
continua: 

Ainda no contexto chileno, somam-se ao uso destes termos Alejandro Aravena com o seu 
livro Material de Arquitectura e Fernando Pérez Oyarzun com os artículos “Poéticas del 
caso: Chile, entre palabra y materia” e “Chile, materia y paisaje”. Também podemos 
mencionar a publicação de “Detalle y Materia”, número especial da revista […] da 
Faculdade de Arquitectura e Urbanismo da Universidad de Chile (nº 20, 2009) e, quase 
como clímax […], a criação em 2009 da revista Materia Arquitectura, publicada em dois 

números anuais pela Universidade de San Sebastián.  29

A segunda é comprovada por publicações como o número 650 da revista Casabella, em Novembro 
de 1997, ou o 430 da A+U, em Julho de 2006, dedicadas inteiramente à produção contemporânea no 
Chile (para mencionar apenas algumas primeiras de maior consumo internacional), ou ainda nas três 
edições da revista 2G dedicadas a Mathias Klotz, Smiljan Radic e Cecilia Puga, na edição de 2014 
do Serpentine Pavilion de Smiljan Radic, ou ainda, em 2016, na atribuição do prémio Pritzker a 
Alejandro Aravena. 

Como bom caso para introduzir o panorama chileno está o Pavilhão do Chile para a Expo de Sevilha 
de 1992, um acontecimento que não passou despercebido dado a visibilidade e mediatização do 
mesmo, e pelo que é também usado como marco de início à internacionalização da arquitectura no 
país. Apesar da possível sobrevalorização deste exemplo, não deixa de ser marco arquitectónico 
significativo, coincidindo com o final do período da ditadura militar presidida pelo general Augusto 
Pinochet, estabelecida desde 1973 através de um golpe de Estado, ao mesmo tempo que representava 
o estado da arte da disciplina –então caracterizado pela importância dada ao discurso fenomeno-
lógico, onde a matéria se torna um elemento central ao preferir o táctil sobre o visual . O seu grau 30

de abstracção formal combinado com o expressivo trabalho material, sugestivos de um fundo 
cultural, abriu novos caminhos e possibilidades à produção arquitectónica que até então se 
encontrava carente de perspectiva.  31

Germán del Sol e José Cruz Ovalle ganharam o concurso internacional para a construção do 
pavilhão em 1990. O projecto propunha construir um pavilhão totalmente estruturado e revestido em 
madeira, à excepção da cobertura, em cobre. Os paramentos apresentavam uma textura semelhante 
ao revestimento em ripado de madeira típico da construção no sul do país, neste caso, deixada ao 
natural, e reflectiam a luz proveniente dos planos suspensos no topo (fig. 9). As intenções 
fenomenológicas do projecto podem confirmar-se nas palavras de Germán del Sol: “... o pavilhão 
tempera, desta vez o clima sevilhano, atenuando o sol e deixando passar o ar. Desde o arejado e da 

 Pedro Ignacio Alonso, “Monomaterial”, El discurso de la arquitectura contemporánea chilena. Cuatro debates fundamentales, 2017, p. 29

28-29.

 Horacio Torrent, “Abstraction and tectonics in chilean architecture since 1950”, Chilean Modern Architecture since 1950, 2010, p. 139-145.30

 Fernando Pérez Oyarzún cit. em Giulliano Pastorelli, “Sucesos recientes en torno a la arquitectura chilena”, 2017.31
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leveza da madeira, pretende-se levantar uma construção “airosa”. A madeira abre-se e desdobra-se 
em lâminas para que o ar passe e a luz escorregue.”  32

Apesar do êxito que teve, resultado da sua qualidade arquitectónica e construtiva, o arquitecto conta, 
numa conversa junto a Smiljan Radic em 2015, a discussão levada a cabo com José Cruz Ovalle 
durante o desenvolvimento posterior ao concurso: 

Eu sinto-me tão ou mais carpinteiro que o Pepe (José Cruz). Eu sou carpinteiro chileno e o 
Pepe é carpinteiro suíço. Ele gosta da construção muito lixada e muito polida, e eu gosto de 
uma sintonia grossa. […] Eu não era partidário da madeira laminada, mas como havia que 
construí-lo, desmontá-lo e levá-lo para depois voltar a montá-lo, a madeira laminada era 
capaz de vencer grandes vãos e contribuir com toda essa questão dos parafusos; que eu 
detesto […]. 

Radic: Que tem mais presença… 

del Sol: Que tem mais presença que a própria madeira! E a madeira quando é laminada 
sabe-se que é como uma sanduíche… ou seja, não sabem que… (encontra um pau) que é 
isto: um pau! Disto teria eu gostado. Por último teria-lo feito com arame, com pneus 
usados… teria-lo feito à nossa maneira.  33

Este excerto dá conta dos “novos caminhos” da produção arquitectónica chilena e que, tendo ou não 
sido detonados por aquele pavilhão em 1992, melhor testemunham o fundo cultural do país. 

Num território atingido periodicamente por fortes terramotos, a ausência de modelos históricos e 
canónicos torna-se uma característica da arquitectura chilena, assim como uma exigente 
regulamentação anti-sísmica que necessariamente atribuiu protagonismo à concepção estrutural, 
talvez mais do que à qualidade e rigor construtivos, tornando o material num tema central, tanto a 
nível prático como emocional. Por outro lado, o costume do envolvimento na construção por parte 
da população através da autoconstrução é também outra característica notória. Tal ausência de uma 
tradição histórica e monumental e a abundância de invenções precárias e de pequena escala que 
salpicam a remota paisagem criam um cenário que influencia os arquitectos chilenos tanto a nível 
prático como conceptual . Como explica Pedro Alonso: 34

No caso chileno […] a valorização do material e do matérico não parece estar unicamente 
vinculado a um debate internacional sobre os vaivéns da abstracção ou do fracasso do 
paradigma moderno sobre a construção industrializada, senão que é, pelo contrário, 
reforçado pela perda –no sentido literal– do processo de industrialização do país. Portanto, 
estaria vinculado à sua história política recente. 
[…] Os arquitectos chilenos deram-se conta da inexistência de um sector industrial e 
compreenderam que o progresso económico e material das últimas décadas não teria relação 
com ideias de inovação tecnológicas. A nível conceptual, favorecidos pelo ambiente de 
discussão internacional, o mono-material e o matérico preencheram o vazio. Ironicamente 
um golpe de Estado promovido pela CIA permitiu ao Chile manter a superioridade 

 Germán del Sol descreve estas intenções na memória do projecto (publicada na sua página web).32

 Germán del Sol, Smiljan Radic, “Tristán”, conversa com Radio Arcada.33

 Rodrigo Pérez de Arce, “Material circumstances. The project and its construction”, Chilean Modern Architecture since 1950, 2010, p.50.34
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arquitectónica de uma nação não industrializada. A volta à matéria pode dever-se a este 

processo.  35

Também o caso da Ciudad Abierta de Ritoque poderá ter oferecido um bom modelo à experimentação 
na arquitectura através da auto-construção, assim como um olhar poético sobre o banal e o precário. 
Aquela constitui um campo experimental para alunos e professores da Escola de Arquitectura da 
Universidade Católica Valparaíso que, desde 1971, têm construído uma arquitectura sem precedentes 
alentada por uma condição poética fundada após a publicação do poema Amereida em 1965. 

Por outro lado, a adopção daquele cenário como material de projecto parece quase inevitável, já que 
arquitectos como Germán del Sol, Mathias Klotz, Smiljan Radic, Cecilia Puga, Eduardo Castillo, 
entre outros, começaram por construir, para bem ou para mal, afastados da realidade urbana, onde os 
últimos vestígios do modernismo parecem ecoar nos edifícios promovidos pela especulação 
imobiliária, cujo objectivo não passa por muito mais que a multiplicação do solo urbano em altura. 

Outras reconhecidas obras de Germán del Sol, como o Hotel Explora na Patagónia (1995), o Hotel 
Explora (1998) e as Cavalariças (2000) no Atacama, ou as Termas Geométricas no Parque Nacional 
Villarrica (2009), constituem bons exemplares daquele paradigma. Nelas vemos “uma arquitectura 
cujos fundamentos estão na simplicidade, no espontâneo e no precário do território Chileno” , 36

preferindo a madeira como material de construção e evitando os acabamentos mais hirtos ou polidos. 
A sua é sem dúvida uma arquitectura que se alimenta de um imaginário essencialmente estético, 
registado pelo arquitecto através da fotografia, extraído do meio rural e artesanal (fig. 10 e 11). 

Cabe destacar a prática de Smiljan Radic –talvez o verdadeiro protagonista do paradigma nacional–, 
igualmente testemunha de que a materialidade está carregada, por um lado, de um fundo cultural e 
carente de história, e por outro, pessoal. Depois de terminar um período de estudos em Veneza, 
regressou ao Chile em 1995, onde começou a interessar-se e a documentar o que apelidou de 
“construções frágeis” (fig. 12): “Naquele momento o meu projecto era fazer uma espécie de guia, que 
chamei “Guia do Abandono”, uma maneira de destacar uma série de construções que a meu modo de 
ver eram próprias do lugar onde trabalho, e que acreditava que não existiam noutros lugares.”  37

A condição de decadência daquelas construções parece antes representar o estado oposto ao daquele 
que a arquitectura deveria aspirar, e se bem que a originalidade da sua obra deve-se mais à vasta, e 
muito variada, quantidade de referências que a alimenta, o seu interesse por estas parece ter 
detonado uma série de condições análogas à sua prática, dando início ao seu “jogo dos contrários” . 38

Aquelas aludem ao seu compromisso directo com a construção, assim como ao inesperado uso de 
materiais, muito distante, senão mesmo oposto, de qualquer concepção elitista, como é o 
revestimento de cobre na Casa de Cobre I (1999) –que partiu da intenção de utilizar a mesma chapa 
ondulada usada nas igrejas da região, não autorizado por ser considerado um material pobre –, as 39

 Pedro Ignacio Alonso, op. cit., p. 33-34.35

 Guy Wenborne, “Fotografiar el Aire” (entrevista de Alejandro Crispiani), Germán del Sol / Guy Wenborne, ARQ, nº +1, 2013, p. 24. Guy 36

Wenborne é um fotógrafo profissional chileno. Começou por fotografar obras de arquitectura, entre as quais de Germán del Sol. 
Actualmente dedica-se à fotografia de paisagem natural. Comparte com Germán del Sol uma grande sensibilidade pelo território chileno. 
Uma boa mostra do trabalho dos dois autores e da sensibilidade que partilham foi publicado nesta edição de ARQ.

 Smiljan Radic, “Una conversación con Smiljan Radic” (conversa c/ Enrique Walker), Smiljan Radic: 2003-2013, El Croquis, nº 167, 2013, 37

p. 6-10.

 Alejandro G. Crispiani, “El juego de los contrarios”, ibid., p. 24-40.38

 Smiljan Radic, “Una conversación con Smiljan Radic”, ibid., p. 19.39
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membranas de plástico que envolvem o segundo piso da Casa CR (2003), as pedras cruas que 
servem de suporte ao Restaurante Mestizo (2007) ou a tosca fibra de vidro no Pavilhão da 
Serpentine Gallery de 2014. As obras testemunham também uma postura reconhecida por Radic: 
“No Chile, quando as coisas começam a cair, põem-se uns paus. […] É uma postura intelectual e ao 
mesmo tempo operativa” , explica ao comentar, como sempre de maneira informal e pragmática, a 40

introdução dos pilares metálicos, tanto na Casa para o Poema do Ângulo Recto (2012), como no 
Pavilhão da Serpentine Gallery, que resolvem o problema estrutural da mesma maneira que as 
escoras improvisadas nas “construções frágeis”, evitando o aumento da espessura de outros 
elementos, e que para mais são pintados de uma cor contrastante, acentuando a sua “inexorável” 
presença. Da mesma forma, as suas obras aparecem como artefactos, perdidos, ou abandonados, e 
estranhos ao seu entorno, e no entanto, pousados de maneira profundamente sensível. O seu aspecto 
à primeira vista contrasta com a amabilidade do seu interior, o que pode dever-se à sua intenção de 
“aprisionar ar” e atribuir-lhe alguma característica sensual  (fig. 13). 41

Em definitiva, o caso da arquitectura no Chile parece ser aquele que melhor ilustra a observação de 
Zumthor sobre o trabalho dos artistas da Arte Povera: 

O que me impressiona é a maneira precisa e sensual com que eles usam os materiais. Parece 
ancorado num conhecimento antigo e elementar sobre o uso dos materiais pelo homem, e ao 
mesmo tempo, parece expor a própria essência dos materiais, que está além de todo 

significado culturalmente transmitido.  42

A maneira como os arquitectos chilenos tentam reduzir a carga significante das obras até adquirir 
uma neutralidade faz com que alcancem “uma presença plena, não como um feito significante, mas 
como feito físico” , que simplesmente expõe “o mundo assim como é”, e ao articular a resolução 43

dos problemas técnico-construtivos inerentes ao contexto do país com uma condição poética, as 
obras libertam-se do funcionalismo reinante na arquitectura e estabelecem um vínculo com a prática 
artística. 

*** 

Se observarmos a tendência da materialidade segundo o ponto de vista da teoria, é de notar que um 
primeiro apelo à “re-materialização” da arquitectura na contemporaneidade parece remeter aos 
estudos de Frampton sobre a tectónica, uma vez que neles defende que o objecto último da 
arquitectura é físico, material: 

Contra esta perspectiva de degeneração cultural, podemos regressar a certas posições de 
retaguarda, a fim de recuperar uma base desde a qual resistir. […] [D]eve regressar-se a uma 
base material, sabendo que a arquitectura encarna necessariamente na sua forma estrutural e 
construtiva. […] [D]evemos regressar […] à unidade estrutural como essência irredutível da 
forma arquitectónica.  44

 Smiljan Radic, “Tristán”, conversa com Radio Arcada.40

 Smiljan Radic, “Distância Crítica” (ciclo de conferências promovido pela Trienal de Lisboa em co-produção com o CCB), 22 de Janeiro 41

de 2015.

 Peter Zumthor, op. cit., p. 8-11.42

 Sebastián Irarrázaval, “Arquitectura Matérica”, Materia, ARQ, nº 39, 1997, p. 10.43

 Kenneth Frampton, “Rappel à l’Ordre: The Case for the Tectonic” (orig. 1990), Labour, work and architecture: collected essays on 44

architecture and design, 2002, p. 91-92. Frampton explica que este ensaio deriva dos estudos de Gottfried Semper (orig. Die vier Elemente 
der Baukunst, 1851). Os estudos de Frampton sobre a tectónica foram depois desenvolvidos e publicados em Studies in tectonic culture: 
the poetics of construction in nineteenth and twentieth century architecture, Cambridge, MIT Press, 1995.
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Também Juhani Pallasmaa se refere à matéria como essência da disciplina, uma vez que em termos 
históricos esta tendência coincide com o protagonismo dos temas virtuais  e aquele reconhece que o 45

sujeito que experiencia a arquitectura é antes uma entidade corpórea, e que por isso o faz através de 
todos os sentidos: 

A supremacia da visão tem sido reforçada na actualidade por uma imensidade de invenções 
tecnológicas e uma infinita multiplicação e produção de imagens […] A actual produção em 
massa de um imaginário visual tende a afastar a visão do envolvimento emocional e da 

identificação, e a tornar o imaginário num fluxo hipnótico sem foco ou participação.  46

A arte da visão, sem dúvida que nos tem oferecido imponentes e espectaculares edifícios, 
mas não tem promovido o enraizamento humano no mundo. O facto de que o vocabulário 
modernista não tem conseguido, de uma maneira geral, penetrar na superfície do gosto e 
valores populares parece dever-se ao seu ênfase intelectual e visual unilateral; a arquitectura 
modernista acolheu o intelecto e a visão, mas deixou o corpo e os outros sentidos, assim 

como as nossas memórias, imaginação e sonhos, ao desabrigo.  47

Seja a qualidade construtiva contra a abordagem cenográfica, a sensualidade contra a mera 
visualidade, o real contra o virtual, o concreto contra o abstracto... a materialidade parece constituir 
uma fortaleza desde a qual é possível a arquitectura defender-se de qualquer postura que ameace a 
sua degeneração, e que para mais oferece agora uma base disciplinar neutra uma vez que se libertou 
das “suas correntes ideológicas e morais” . Por outra parte, a condição concreta da Matéria parece 48

permitir curar-nos da esquizofrenia conceptual provocada pela noção de Espaço –cuja explicação é 
uma dívida desta dissertação–, já que “pensar a arquitectura desde a matéria como elemento 
constituinte estabelece um vínculo não conflituoso com a técnica e especialmente com as tecnologias 
[…] posto que estas, mais que obstáculos, constituem a via da possível realização.”  49

No entanto, será uma materialidade neutra, sem história e sem ideais, capaz de conquistar a 
insubstancialidade do Espaço? E para mais, será que quando a matéria diz unicamente respeito à sua 
condição material a sua exploração deixa de ser um problema arquitectónico por alcançar o seu 
limite, ao coincidir o conceito com o objecto, e passa a fazer parte da filosofia ou até da ciência, 
aumentando a dívida destas disciplinas para com a origem etimológica da palavra e não permitindo 
jamais superar a sua complexidade conceptual? 

Depois de expor a materialidade como tendência, destas últimas pequenas reflexões, e inquietações, 
e consciente de não estar perto de esgotar o assunto, a que conclusão se pode chegar? Talvez 
nenhuma. Num estado da arte caracterizado por um uso não referencial e não significante da matéria, 
o pleonasmo de Weston, “a materialidade dos materiais”, não podia prologar melhor este tão subtil 
como delicado desfecho: a tendência da materialidade pode apenas explicar-se como sendo uma 
grande dose de realismo, um compromisso com o mundo real. 

 Rodrigo Pérez de Arce, “De Carne y Hueso”, Materia, ARQ, nº 39, 1997, p. 2.45

 Juhani Pallasmaa, op. cit., p. 21-22.46

 Ibid., p. 19.47

 Pedro Ignacio Alonso, op. cit., p. 32.48

 Alberto Sato, “Los Materiales de la Materia o la Materia de la Materia”.49
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1.1.  Igreja de São Pedro, Klippan (Sigurd Lewerentz, 1963-1966). 1.2.  Pormenor das abóbadas da 
Igreja de São Pedro.

2.1.  Vista interior da capela de São 
Bento, Sumvitg (Peter Zumthor, 1988).

2.2.  Vista exterior da capela de 
São Bento.

3.1.  Stone House, Tavole (Herzog & de Meuron, 1988).

3.2.  Ruína perto da Stone House.

4.1.  Edifício de Escritórios em Zurique 
(Valerio Olgiati, 2001).

4.2.  Maquete do 
edifício de Escritórios 
em Zurique.

4.3.  Sistema Dom-ino 
(Le Corbusier, 
1914-1927).
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5.1.  Startup Centre, Seul (ensamble studio, 2017).

5.2.  Maquete do Startup Centre.

6.  Conjunto de hostels em bamboo, Baoxi (Anna Heringer, 2016). 7.  Escola METI em construção, 
Bangladesh (Anna Heringer, 
2005-2006).

8.2.  Vista interior da escola primária em Gando.8.1.  Vista exterior da escola primária em Gando 
(Francis Kéré, 2001).

9.2.  Vista interior do 
Pavilhão do Chile.

9.1.  Vista exterior do Pavilhão do Chile 
(Germán del Sol e José Cruz Ovalle, 
1990-1992).
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10.1. Hotel Explora no Atacama 
(Germán del Sol, 1998).

10.2.  Vista interior de um armazém agrícola, fotografia 
de Germán del Sol.

11.1.  Cavalariças, São Pedro de Atacama, (Germán 
del Sol, 2000).

11.2.  Povoado no norte do Chile, fotografia de 
Germán del Sol.

12.1. Construção 
Frágil, fotografia de 
Smiljan Radic.

12.2.  Construção Frágil, fotografia de Smiljan Radic.

13.1.  Vista exterior do Serpentine Pavilion, Londres 
(Smiljan Radic, 2014).

13.2.  Vista interior 
do Serpentine 
Pavilion de 2014.



 

Antes de prosseguir talvez se deva aclarar que, dado o estado da arte, 
podemos ampliar o conceito de matéria ou materialidade para lá dos 
materiais da construção, ou das suas características físicas 
susceptíveis de serem percebidas pelos sentidos; ampliá-lo ao 
conceito de realidade, do mundo real como origem de conhecimento 
e enraizamento no mundo, e em particular na arquitectura, assim 
como meio da sua concretização. 

Em virtude desta proposição podemos também afirmar que a matéria da arquitectura é a Matéria, 
uma vez que “a sua matéria é o mundo físico, e o mundo físico é matéria” . Não invalidando por 50

isso a noção de Espaço como um conceito disciplinar importante, até porque não existe Matéria onde 
não existe Espaço: “Como as moléculas em movimento que compõem toda a matéria, as coisas vivas 
movem-se e portanto exigem mais ou menos quantidades fixas de espaço.”  Mas na realidade, que 51

afinal é o campo que concerne à arquitectura –caso contrário seríamos capazes de construir cidades 
para os seres que estão por nascer, como na invisível Laudimia de Italo Calvino –, não se pode 52

conhecer, e muito menos manipular algo que carece de substância. 

* 

Talvez a “insubstancialidade” na qual caiu a metodologia de projecto, e em geral o conhecimento 
sobre o mundo –aquilo que faz confusos os pensamentos de Caeiro–, se possa explicar pelo facto de 
que descendemos de uma longa tradição que dissocia o pensamento do corpo, o que nos levou a 
acreditar que vivemos em mundos separados de mente e matéria, e a privilegiar uma antecipada 
abstração em vez do encontro com o mundo físico. 

 Alberto Sato, “Los Materiales de la Materia o la Materia de la Materia”.50

 Edward T. Hall, The Hidden Dimension, 1990, p. 61.51

 Italo Calvino, As Cidades Invisíveis, 2008, p. 143-145.52
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A casa da 
Realidade

Estou doente. Meus pensamentos começam a estar confusos. 

Mas o meu corpo, tocando nas cousas, entra nelas. 

Sinto-me parte das cousas com o tacto 

E uma grande libertação começa a fazer-se em mim, 

Uma grande alegria solene como a de um acto heróico 

Passado a sós no gesto sóbrio e escondido. 

Alberto Caeiro



O que primeiro importa esclarecer é que o mundo real, ou seja aquilo de que se ocupa o intelecto, é 
na verdade uma construção do corpo. Depende das suas características fisiológicas inerentes ao facto 
de sermos seres vivos, de termos uma estrutura biológica própria da nossa espécie e de condições 
genéticas herdadas. Por isso Humberto Maturana e Francisco Varela dizem-nos que “a nossa 
experiência está amarrada à nossa estrutura de uma forma indissolúvel. Não vemos o “espaço” do 
mundo, vivemos o nosso campo visual; não vemos as “cores” do mundo, vivemos o nosso espaço 
cromático.”  53

Isto significa que não somos seres exteriores ao mundo capazes de o observar desde “fora”, mas que 
nos situamos no interior da (nossa) percepção . Experienciamos a realidade no nosso interior e é 54

essa experiência interior da percepção da aparência “exterior” que interpretamos como origem . 55

Michael Polanyi explica que  

… participamos desde estes processos internos para as qualidades das coisas exteriores. 
Estas qualidades são o que estes processos internos significam para nós. A transposição de 
experiências corporais para a percepção das coisas exteriores pode agora aparecer, portanto, 

como um exemplo da transposição do significado exterior a nós…  56

E Adolf von Hildebrand exemplifica: 

Do mesmo modo que uma criança aprende a entender a mímica do riso e do choro enquanto 
a pratica, e é capaz de sentir a causa interior da alegria e da tristeza no próprio processo 
muscular que provoca, assim toda a mímica, todo o movimento nos outros converte-se para 
nós em expressão compreensível e numa linguagem clara dos processos interiores. Essa 
transposição vai tão longe que quando surgem novas aparências vivemo-las e caracterizamo- 
-las imediatamente com sensações corporais próprias que acompanharam aparências 
semelhantes. Deste modo acumulam-se um depósito de sintomas para os diversos processos 
e a nitidez de tais rasgos funcionais determinará o seu valor como veículos desse sentimento 

vital e da simpatia entre o homem e o mundo.  57

Isto também quer dizer que a maneira como percebemos o mundo não depende apenas das nossas 
características fisiológicas, mas também da nossa história, das nossas experiências e percepções 
passadas, que se acumulam no corpo como um “depósito de sintomas” que nos ajudam a conhecer o 
mundo: 

O homem aprende enquanto vê e o que aprende influencia o que vê. Isto contribui para uma 
grande adaptabilidade no homem e permite-lhe explorar a experiência passada. Se o homem 
não aprendesse como resultado da visão, a camuflagem, por exemplo, seria sempre eficaz e 
o homem estaria indefeso contra os organismos bem camuflados. A sua capacidade de 
penetrar na camuflagem demonstra que o homem altera a sua percepção como resultado do 

conhecimento.  58

 Humberto Maturana e Francisco Varela, El Árbol del Conocimiento. Las Bases Biológicas del Entendimiento Humano, 2003, p. 10.53

 Maurice Merleau-Ponty, Fenomenología de la Percepción, 1993, p. 267.54

 Adolf von Hildebrand, El Problema de la Forma en la Obra de Arte, 1988, p. 80.55

 Michael Polanyi, The Tacit Dimension, 1966, p. 14.56

 Adolf von Hildebrand, op. cit., p. 80-81.57

 Edward T. Hall, op. cit., p. 66.58
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–aponta Edward T. Hall. É a este gravado de memórias, de experiências, de informação que 
carregamos no corpo, e que a razão parece apenas capaz de esboçar como conhecimento, que 
Michael Polanyi designou de conhecimento tácito . 59

Ora, se ao somarmos as características fisiológicas do corpo –que já de si apresentam diferenças em 
cada ser vivo– a uma história individual, temos que o mundo que percebemos é uma construção de 
carácter absolutamente subjectivo. Isto poderia parecer uma grande limitação, senão mesmo, e sem 
querer entrar nalgum tipo de paradigma religioso, uma falha. (Talvez por isso é que o corpo, o 
encontro com o mundo físico, tem sido um instrumento de conhecimento tão negligenciado.) Mas 
não, nem que seja porque nos devemos manter optimistas, uma vez que 

O nosso corpo é o derradeiro instrumento de todo o nosso conhecimento externo, seja 
intelectual ou prático. Em todos os nossos momentos de vigília estamos a confiar no contato 
do nosso corpo com coisas externas para atender a essas coisas. O nosso próprio corpo é a 
única coisa no mundo que nunca experimentamos como objeto, mas experimentamos sempre 

em termos do mundo ao qual atendemos desde o nosso corpo.  60

E porque o corpo é “um sistema de transposições no qual os sentidos se traduzem um ao outro sem 
intérprete, compreendem-se sem ter que passar pela ideia” , é capaz de perceber o mundo, de vivê-  61

-lo, de manipulá-lo –já que também “uma habilidade combina acções musculares elementares que 
não são identificáveis, de acordo com relações que não podemos definir” –, e por isso de 62

transformá-lo, sem ter de se tornar consciente do seu conhecimento. 

Talvez seja por tudo isto que a fenomenologia tem vindo a ganhar crescente importância no discurso 
da arquitectura, mas a matéria, inclusive como a entendemos hoje na arquitectura, é algo mais 
imperscrutável que qualquer discurso que foi já intelectualizado. 

No fundo devemos comprometer-nos com a Matéria porque a materialidade é o que permite uma 
relação entre as coisas que vai para além do que se pode conhecer explicitamente, é o que permite 
conhecer as coisas tacitamente –e “mesmo o chamado conhecimento explícito (ou conhecimento 
formal ou específico) é sempre baseado em mecanismos pessoais de conhecimento tácito” –, o que 63

a torna num campo infinito de possibilidades muitas vezes ignorado pela a arquitectura, e em 
particular pela metodologia de projecto –determinada a trabalhar o Espaço–, e pelos instrumentos da 
projectação, que se resumem hoje a “coisas” imateriais: o conhecimento teórico (como se a 
arquitectura fosse alguma ciência exacta) e as tecnologias computacionais. Mas talvez estes sejam 
apenas uma maneira de apressar a sua produção cada vez mais esmagada por regulamentação e pela 
competitividade do preço baixo. Mas a Matéria não só requer a existência de Espaço, como também 
necessita de Tempo! Tempo para se movimentar e constituir-se (porque se constitui pelo movimento 
da matéria), para ser percebida, para ser manipulada, para fazer parte da História, para fazer parte da 
história de cada sujeito… E ao limite o intelecto, de maneira consciente, nunca igualará a riqueza da 
realidade, isto é, da matéria em movimento. 

 Michael Polanyi introduz este conceito em Personal Knowledge (1958) e logo desenvolve-o em The Tacit Dimension (1966).59

 Michael Polanyi, op. cit., p. 15-16.60

 José Antonio Ramos González, “Lo Avistado por Merleau-Ponty de la Mano de Husserl: Mundo, Percepción y Carne”, Éndoxa: Series 61

Filosóficas, nº 34, 2014, p. 227.

 Michael Polanyi, op. cit., p. 8.62

 Eduardo Beira, “The Tacit Dimension and Michel Polanyi: A personal intimation”, Mercados e Negócios, Working papers, 2012, p. 4.63
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* 

Talvez a teoria de Maurice Merleau-Ponty possa explicar a base destas reflexões, que não é mais do 
que aquilo contido nos versos tão poéticos e repletos de sabedoria do heterónimo, mestre dos 
heterónimos. Uma afirmação, à primeira vista trivial, pode servir à sua introdução: “A visão não é o 
pensamento de ver.”  Esta lembra-nos a máxima de Caeiro: “Pensar é estar doente dos olhos” . 64 65

O que aqueles aforismos querem dizer é que não é a partir da reflexão ou da consciência intencional 
que se conhece melhor o que se percebe –isso contrapõe as teorias dos primeiros fenomenólogos 
como Edmund Husserl, assim como Michael Polanyi o faz com o pensamento explícito no 
existencialismo–, pois perceber o mundo não é um acto de conhecimento através da consciência que 
ao estabelecer uma co-relação entre sujeito e objecto o pode entender de maneira absoluta: “não 
posso igualar com o pensamento a riqueza concreta do mundo e reabsorver a sua facticidade.”  66

Ao interromper a experiência para dar lugar à sua percepção, a própria experiência desfaz-se. O fluir 
inexorável do tempo permite a continuidade necessária à experiência mas não a sua posse absoluta. 
Por isso, de acordo com Merleau-Ponty, “a verdadeira filosofia consiste em aprender de novo a ver o 
mundo” . Trata-se de um conhecer através do corpo que está preso a uma realidade material da qual 67

não se pode desprender se a quer conhecer na totalidade. Sem este acto de voltar-se sobre a 
realidade, a reflexão converte-se num distanciamento e numa especulação . 68

Como diria o “poeta materialista”  –que ao expressar as mesmas reflexões de maneira poética as 69

torna um tanto ambíguas, mas mais intuitivas: 

Compreendi que as coisas são todas reais e todas diferentes umas das outras; 
Compreendi isto com os olhos, nunca com o pensamento. 

Compreender isto com o pensamento seria achá-las todas iguais.  70

E oferece um exemplo real que dá a entender aquilo que se perde no acto da conceptualização que 
distancia o sujeito da realidade: 

O Verde do céu azul antes do sol ir a nascer, 
E o azul branco do ocidente onde o brilhar do sol se sumiu. 

As cores verdadeiras das coisas que os olhos vêem – 
O luar não branco mas cinzento levemente azulado. 

Contenta-me ver com os olhos e não com as páginas lidas.  71

 José Antonio Ramos González, op. cit., p. 219.64

 Fernando Pessoa, Obra Poética, 1969, p. 205.65

 Maurice Merleau-Ponty, op. cit., p. 385.66

 Ibid., p. 20.67

 José Antonio Ramos González, op. cit., p. 211 e s.s.68

 Fernando Pessoa, op. cit., p. 234.69

 Ibid., p. 237.70

 Fernando Pessoa, Poesia de Alberto Caeiro, 2014, p. 163.71
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O dinamismo do corpo –“matéria em movimento”– torna-se então um elemento central na teoria de 
Merleau-Ponty, e é usado para expressar a permanente “experiência muda que reside no mundo”  –72

ou se quisermos, o “acto heróico que passa a sós no gesto sóbrio e escondido”. No fim, apenas o 
corpo, a nossa matéria, nos pode levar às coisas mesmas, à “riqueza concreta do mundo”, porque não 
existem limites entre o corpo e o mundo real, porque estamos feitos, e somos, parte da sua matéria. E 
afinal essa sua materialidade não é diferente da materialidade da arquitectura, que não é diferente da 
materialidade da obra nem do projecto. 

*** 

Contudo não se pretende menosprezar a capacidade de racionalização ou abstração do homem, sem a 
qual nem poderia estar a escrever. Pretende-se apenas contrariar as teorias reducionistas acerca do 
conhecimento que nos levam a acreditar que este tem de estar assente nos pilares da razão e da 
objectividade, ou de que as características do homem constituem uma dualidade, separando-as e 
privilegiando, ou pior, desprezando uma das partes; por outro lado, a matéria, o corpo, a realidade, é 
algo inclusivamente mais rico do que se pode aqui esboçar, e por isso mesmo o discurso da 
materialidade ou aquele que expõe os seus limites não é suficiente para dar a entender o seu valor, 
apenas o é o simples acto de viver. 

Se ignorarmos momentaneamente a hipocrisia que advém do acto de racionalizar sobre tudo isto, 
podemos concluir que a Matéria é aquilo que constrói a casa da Realidade, e o nosso corpo é o seu 
verdadeiro habitante. Devemos entendê-lo, não como um mero instrumento dos sentidos que nos 
possibilita a percepção de um mundo físico e objectivo “exterior” a ele, mas como uma extensão da 
matéria, do mundo real, onde se encontram sujeito e objecto, interior e exterior, reflexão e acção, 
mente e matéria, numa unidade indivisível. Isto significa voltar a acreditar na experiência, uma vez 
que esta pode constituir uma permanente e silenciosa fonte de conhecimento que não passa pela 
consciência do que é sentido pelo corpo, mas pela noção de que a própria consciência é algo 
corporal. E no fim, é esse compromisso com a experiência que, como nos sugere Richard Sennett, 
levará a uma vida mais humana, em comunhão com as coisas e com a sua produção , e em 73

particular com a produção da arquitectura.

 José Antonio Ramos González, op. cit., p. 210.72

 Richard Sennett, The Craftsman, 2008, p. 8.73
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Não são poucos os que dizem que percorreu um caminho pessoal e 
autónomo, nem aqueles que negam a sua complexa e hermética 
personalidade –ainda que não poucas vezes dispensasse comentários 
críticos sobre política. Eduardo Andrés Castillo Ramírez foi um 
arquitecto chileno que, desde a sua primeira obra, conseguiu produzir 
um corpo de trabalho marcado por uma particular e profunda reflexão 
em torno à disciplina, reconhecido a nível nacional e internacional. 

Nasceu a 22 de Abril de 1972 em Santiago do Chile. Até 1987 a família, de três filhos, permaneceu 
na capital. Viviam de uma pequena loja de conveniência. Antes a mãe, Elena, trabalhava como 
secretária numa indústria de calçado nacional e o pai, Juan –que apelida o actual presidente de 
“Piranha” , o que pode explicar as procedências do humor e os interesses políticos do arquitecto–, 74

tinha um negócio de estampado de tecidos, desenhando padrões inspirados por revistas inter-
nacionais. 

Um terreno à entrada de Florida , junto à estrada que faz a ligação a Concepción, veio acolher a 75

construção de uma nova vida, e mais tarde da Capilla l’Animita (Capela Alminha) e da Casa 
Gallinero (Casa Galinheiro). Depois de liquidar o que tinham em Santiago, estabeleceram-se aí com 
a intenção de se dedicarem à criação de coelhos, mas este pequeno empreendimento revelou-se um 
verdadeiro infortúnio. Nem a construção de um quiosque –que já desaparecido continua a dar o 
nome à paragem do autocarro–, onde vendiam as empadas de coelho de Elena, chegou para salvar o 
negócio. A sua ruína levou Juan Castillo, um autodidacta nato, a dedicar-se à carpintaria –ainda em 

 Sebastián Piñera é membro do partido de centro-direita Renovación Nacional pelo qual foi eleito, em 2017 e por segunda vez, 74

presidente do Chile.

 Comuna rural na província de Concepción, a 450 Km a sul de Santiago, cujas principais actividades productivas estão ligadas à 75

plantação de árvores para madeira e à criação de animais.
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Notas 
Biográficas

PRELÚDIO À SEGUNDA PARTE

Como uma criança antes de a ensinarem a ser grande, 

Fui verdadeiro e leal ao que vi e ouvi. 

Alberto Caeiro



Santiago realizava pontualmente trabalhos de construção, por necessidade, e já acompanhado do 
filho– chegando a oferecer pequenos cursos de formação. “Era carpinteiro de coisas rurais” , e o 76

futuro arquitecto, seu ajudante. Enquanto a agricultura –que também nunca conseguiu dar grandes 
frutos– e a criação de animais passaram a servir maioritariamente para consumo familiar, enquanto 
que as economias eram dedicadas à educação profissional dos filhos. Viviam na base do auto-            
-sustento, e deste modo as coisas do quotidiano faziam parte da sua biografia. 

* 

Em Santiago estudou, como o irmão e a irmã, num colégio católico. Era devoto à religião, inclusive 
participava nas acções litúrgicas como acólito, mas perto da data da Confirmação, afastou-se do 
catolicismo. No entanto manteve sempre o que se poderia entender como uma práctica espiritual, 
pois buscava a profundidade das coisas. 

Já no Sul e nos dois anos anteriores à universidade, frequentou o Liceu C-83, alimentando a 
sensação de que fazia mais parte daquele contexto do que a realidade de Santiago . Chegado o 77

momento de escolher uma carreira, optou por engenharia industrial, um ano passado e foi para 
arquitectura. Os dois primeiros anos em arquitectura passaram-se na Universidade do Bío-Bío. O seu 
destaque a nível académico permitiu transferir-se, provido de uma bolsa de estudo, para a Escola de 
Arquitectura da Pontifícia Universidade Católica do Chile em Santiago, onde terminou os estudos 
em 1997 e obteve o título de arquitecto em 2000 com o projecto da Capilla l’Animita e suas 
variações: Capillas del Recuerdo (Capelas da Recordação). Essa Animita marcou o momento em que 
começou a olhar para as coisas que nos rodeiam com uma atenção especial . O projecto consistia 78

numa pequena capela à beira da estrada que servia de lugar de oração aos entes queridos de vítimas 
de acidentes rodoviários. Foi construído em 1999 e valeu-lhe o primeiro lugar da XI Bienal de 
Arquitectura do Chile assim como uma colecção de inúmeras publicações . 79

* 

Começou por trabalhar em 1997 no atelier de Teodoro Fernández. Destacava-se pela sua habilidade 
manual, e desde aí foi convidado a colaborar no atelier de Cecilia Puga, que já então partilhava o 
espaço com Smiljan Radic. 

Aquela foi uma breve passagem, e a partir de 1999 começa a trabalhar com Radic, enquanto no 
pouco tempo que sobrava, entre o atelier e o trabalho como professor assistente, canalizava a sua 
jovem energia e entusiasmo em pequenos projectos de sua autoria, quase nunca construídos. A 
colaboração com Radic manteve-se até ao fim, embora tendo-se afastado por dois períodos de 
tempo. Chegou ainda a colaborar nos ateliers de Cristián Undurraga e Luis Izquierdo, mas depois de 
Radic, a sua maior influência foi del Sol. 

 Eduardo Castillo, “Eduardo Castillo Ramírez”, entrevista realizada e publicada por Dostercios em 2014.76

 Um excerto de uma mensagem enviada pelo arquitecto aos seus alunos na base de pequenas desavenças na Universidade de Talca e 77

na construção do Bairro Cívico de Concepción confirma tal hipótese: “Vou tratar de contar a minha breve história para situar um contexto. 
Venho de uma família muito humilde e empobrecida, que com grande esforço conseguiu tornar seus filhos profissionais. Sou de uma 
primeira geração de profissionais da minha família, –talvez– como grande parte dos meus alunos da Universidade de Talca. Tive a 
oportunidade de chegar a estudar na P. Universidade Católica do Chile, desde um colégio rural na província de Concepción…”

 Eduardo Castillo, conferência ditada no âmbito do Porto Academy em 2014.78

 Aquela constitui mais de metade das publicações de obras e projectos de Eduardo Castillo, sendo as mais relevantes e/ou melhor 79

detalhadas de todo o conjunto aquelas publicadas em TRACE nº 01, 02, 03, 06, 09, 11; ARQ nº 51, 77, 78, 84, 95; V Foro internacional de 
Arquitectura (La nueva Arquitectura de Chile), Colegio de Arquitectos de la USFQ, 2004 ; Casabella nº 680, 809; A+U nº 430; Arquitectura 
Viva nº 85.
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No momento em que iniciou os estudos para o doutoramento em arquitectura e urbanismo na 
Pontifícia Universidade Católica, em 2005, foi convidado por Germán del Sol a colaborar no seu 
atelier. Retirou-se dos estudos, nunca chegando a concluí-los, e ali permaneceu dois anos. Aparte do 
atelier, ensinavam juntos. Mais tarde, em 2015, voltou a associar-se com del Sol para o projecto de 
um lodge no Lago Rupanco, não havendo sido construído, momento em que voltou a colaborar com 
Radic uma última vez. 

* 

O seu trabalho foi desde cedo distinguido. Para além do primeiro prémio na XI Bienal de 
Arquitectura do Chile, foi seleccionado para o prémio Arquitecto Joven na III Bienal de 
Iberoamericana de Arquitectura e Engenharia e seleccionado para a exposição 44 Young Architects 
em Barcelona (2007), entre outras. A sua prática esteve sempre ligada a uma produção artística, 
tendo desenvolvido peças ou instalações como Sonido Opaco para LIGA na Cidade do México 
(2013), Bird House para a exposição Migrant Garden em Pacienza (2015) e Marbel Star para a feira 
Marmomacc, em Verona (2017). 

Dos seus outros projectos construídos destacam-se a Casa Gallinero (2002-2008), a Casa Pantalón 
(Casa Calças, 2002-2006), e ainda, dos mais memoráveis, mas já não de pé, Sombras de Color 
(Sombras de Cor), que venceu, em 2010, o concurso para a construção de um pavilhão de veraneio 
em Santiago, no âmbito do YAP (Young Architects Program), organizado pelo MoMA e MoMA P.S.1. 
Desde aquela edição que a iniciativa adquiriu independência no Chile como YAP Constructo. 

* 

Paralelamente à prática de atelier esteve sempre vinculado ao ensino. Iniciou a carreira de docente 
universitário na qualidade de professor assistente na Escola de Arquitectura da Universidade 
Católica, e em 2004 era já professor convidado na Universidade de Talca, onde, até 2016, esteve a 
cargo de cadeiras de projecto de arquitectura, da orientação de projetos finais de curso e de cadeiras 
de estruturas e construção, sendo estas muitas vezes preferidas pelo arquitecto. 

Esteve também a cargo de workshops e de cadeiras de projecto em muitas outras universidades 
nacionais, como na Universidade do Chile, ou na Universidad de Andrés Bello junto a Germán del 
Sol, e internacionais. Destaca-se que em 2014 foi um dos dois primeiros arquitectos chilenos a 
participar na escola de verão Porto Academy, em Portugal, sucedidos por Pezo von Ellrichshausen, 
Cecilia Puga e Smiljan Radic. 

Em 2014 mudou-se para Valdivia, e aí se estabeleceu como arquitecto e como docente na Faculdade 
de Arquitectura da Universidade Austral do Chile. Depois de uma grande decepção acabou por 
regressar a Santiago e à Universidade de Talca e à Pontifícia Universidade Católica. Dessa vez, na 
última, como professor convidado de projecto de arquitectura no curso de licenciatura, e no segundo 
semestre de 2017, como professor convidado de projecto final, deixando para sempre expectantes os 
resultados daquele curso. 

É de notar que a sua actividade como docente constitui parte significativa da sua obra. Como explica 
Juan Román: “Sempre teve uma busca muito pessoal […], e os cursos que fazia tornavam-se um eco 
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de essa busca” . Os trabalhos eram conduzidos segundo uma estrita orientação, tanto a nível dos 80

processos como dos resultados, e pelo mesmo alguns podem ser equiparados a projectos de autor, 
tendo sido inclusivamente publicados na sua página web. 

* 

A sua primeira obra serviu de prólogo ao triste e inesperado final. No dia 3 de Outubro de 2017, 
saído da Escola de Arquitectura da U. Católica, sofreu um acidente rodoviário. Faleceu no dia 5 de 
Outubro, deixando uma prometedora carreira por percorrer e um vazio no panorama nacional. 

No final, foi aquele seu carácter introvertido em conjunto com uma perseguição pessoal e leal às 
suas origens que lhe valeu tão consistente corpo de trabalho, mas que ao mesmo tempo não facilitou 
as suas relações pessoais, o que lhe valeu, entre outros infortúnios , uma série de desilusões. Hoje, e 81

infelizmente, são poucas as obras construídas.

 Entrevista realizada pela autora a Juan Román, antigo director e fundador da Escola de Arquitectura da Universidade de Talca, a 17 de 80

Abril de 2018.

 Talvez a mais significativa combinação de desgostos e infortúnios foi aquela que resultou na destruição da Capilla l’Animita, que, pela 81

vontade de remodelar a capela e outras desrespeitosas acções do pároco responsável, não foi possível fazer a manutenção necessária, 
acabando por ruir depois do terramoto 27F (27 de Fevereiro), em 2010.
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Cronologia 
de Obras e 
Projectos

1997 

Passarela Urbana da 
Estação Mapocho, 
Santiago do Chile (colab. 
com Teodoro Fernández; 
1º lugar) 

Praça de Armas de 
Santiago (colab. com 
Teodoro Fernández; 2º 
lugar) 

Capilla l’Animita, 
Florida (construção: 
1999) 

—————————— 

1998 

Capillas del Recuerdo 
(não construído) 

—————————— 

1999 

Bairro Cívico de 
Concepción (assoc. a 
Smiljan Radic; 
construção: 2015-2018) 

—————————— 

2000 

Casa Gallinero, Florida 
(construção: 2002-2008) 

—————————— 

2001 

Habitación de las 
Botellas, Florida (não 
construído) 

Una Pequeña Galería, 
Florida (não construído) 

2008 

Centro Cívico de Boca 
Sur, San Pedro de la Paz 
(colab. com Smiljan 
Radic; construção: 
2016-2018) 

—————————— 

2009 

Casa Piedra Roja, 
Santiago do Chile (colab. 
com Smiljan Radic; 
construção: 2010-2012) 

Centro NAVE, Santiago 
do Chile (colab. com 
Smiljan Radic; 
construção: 2011-2016) 

Casa 3 Castaños, Talca 
(não construído) 

—————————— 

2010 

Sombras de Color, 
Santiago do Chile 
(construção: 2010) 

—————————— 

2011 

Museu de Ciências 
Ambientais, Guadalajara, 
México (assoc. a Smiljan 
Radic; não seleccionado) 

Teatro Regional do Bío-
bío, Concepción (assoc. a 
Smiljan Radic; 
construção: 2015-2018) 

—————————— 

2013 

Sonido Opaco, exposição 
LIGA 09, Cidade do 
México 

     Pavilhão de 
     Informática do 
     Campus Lo Contador, 
     Santiago do Chile 
     (não construído) 

      —––––––––––––––– 

     2003 

Casa dfl2, San Felipe 
(não desenvolvido) 

Casa Manto/ V/ 
Pantalón, San Felipe 
(construção: 2005-2006) 

—————————— 

2004 

Capilla Silo, Pirque (não 
construído) 

—————————— 

2005  

Proyecto Matices 
(conjunto de entrevistas 
realizadas a oito 
arquitectos, duas das 
quais publicadas em 
Conversaciones 
Informales, por 
Ediciones ARQ em 2009) 

—————————— 

2006 

Exposição para a XIII 
Bienal Arquitectura de 
Santiago (assoc. a 
Germán del Sol) 

—————————— 

2007 

Pavilhão Honda, 
Santiago do Chile (colab. 
com Germán del Sol; não 
construído) 

—————————— 

Centro Gastronómico e 
Cultural de Bellavista, 
Santiago do Chile (assoc. 
a Smiljan Radic; não 
selecionado) 

—————————— 

2014 

Campamento para la 
Emergencia, exposição 
no Palazzo Bembo, 
Veneza 

Taller para un 
Carpintero, Florida (por 
construir) 

Un Lugar Extraño y 
Luminoso, Santiago do 
Chile 

—————————— 

2015 

Bird House, exposição 
Migrant Garden, 
Pacienza, Itália 

Casa em Aguas Claras 
(construção: 2017- 
actualidade) 

Lodge Familiar no Lago 
Rupanco (assoc. a 
Germán del Sol; não 
construído) construção: 
1999) 

—————————— 

2017 

Puerta Las Condes, 
Santiago do Chile (colab. 
com Smiljan Radic; não 
seleccionado) 

Marbel Star, feira 
Marmomac, Verona, 
Itália 

Criadero en Florida 
(construção: 2017- 
actualidade) 

——————————
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14.  Eduardo Castillo 15.1.  Capilla l’Animita (1997; 1999).

15.4.  Casa 3 Castaños (2009).

15.5.  Sombras de Color (2010).

15.8.  Bird House (2015).

Fig. 15.  Cronologia iconográfica de obras e projectos.
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15.2.  Casa Gallinero (2000; 2002-2008). 15.3.  Habitación de las Botellas (2001). 15.4.  Casa Pantalón (2002; 
2005-2006).

15.6.  Sonido Opaco (2013). 15.7.  Taller para un Carpintero (2014).

15.9.  Casa em Aguas Claras (2015). 



 

Giorgio Agamben adverte-nos de que para falar da Experiência, é 

preciso estarmos conscientes de que, na actualidade, esta já não é algo 
realizável, “pois assim como foi privado da sua biografia, ao homem 
contemporâneo foi-lhe expropriado a sua experiência”, e acrescenta: 

O homem moderno regressa a sua casa à noite extenuado por um monte de  
acontecimentos –divertidos ou tediosos, insólitos ou comuns– sem que 
nenhum deles se tenha convertido em experiência. 

[…] A experiência, se encontrada espontaneamente chama-se “caso”, se é expressamente 
procurada toma o nome de “experimento”.  82

De facto, e como antes declarado, se há algo que nos caracteriza é que a cultura em que nos 
encontramos submergidos tem tendido a validar o conhecimento unicamente quando é racionalizado 
e possível de se transmitir de maneira conceptual, abstracta. Já não se reconhece como autoridade 
alguém cujo único título de validação é uma experiência . Hoje a experiência não se pode traduzir 83

em conhecimento, nem o conhecimento pode ser adquirido por via da experiência, dado que aquilo 
que se nos apresenta como experiência é antes a relação entre o conhecimento de um mundo 

 Giorgio Agamben, Infancia e Historia, 2015, p. 7 e 13.82

 Ibid., p.9.83
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O Artesão

SEGUNDA PARTE

Todas as opiniões que há sobre a Natureza 

Nunca fizeram crescer uma erva ou nascer uma flor. 

Toda a sabedoria a respeito das cousas 

Nunca foi cousa em que pudesse pegar, como nas cousas. 

Se a ciência quer ser verdadeira, 

Que ciência mais verdadeira que a das cousas sem ciência? 

Alberto Caeiro



verdadeiro e absoluto e os indivíduos singulares, que pela sua subjectividade não podem conhecer 
com certeza o mundo objectivo . 84

… a experiência era de facto algo essencialmente finito, era algo que se podia ter e não 
apenas fazer. Mas uma vez que a experiência começa a ser referida ao sujeito da ciência, 
que não pode alcançar a madurez, mas apenas incrementar os seus próprios conhecimentos, 
torna-se pelo contrário algo essencialmente infinito, um conceito “assimptótico”, como diria 
Kant, algo que é apenas possível fazer e nunca se chega a ter: nada mais que o processo 

infinito do conhecimento.  85

No melhor dos casos, o que temos hoje é prática. No entanto, ciência e experiência tinham antes, 
cada uma, o seu lugar, e era a experiência que se passava de geração em geração, o contacto com as 
coisas, a vida quotidiana, assim como a intuição e a imaginação, que constituíam a principal via do 
conhecimento e da sua madurez . 86

Não é por acaso que “formou-se junto ao seu pai como carpinteiro” constitui, e não poucas vezes, a 
frase introdutória à biografia de Eduardo Castillo; seguida de “estudou arquitectura na Pontifícia 
Universidade Católica do Chile”. Também não é por acaso que se dá esta ordem. Corresponde à 
ordem dos acontecimentos. 

Uma vez invertida a habitual ordem de ser formado em arquitectura e só depois envolver-se na sua 
construção, e talvez por não ser formado profissionalmente na última, a formação de Castillo levou- 
-o a entender a arquitectura desde a experiência da construção, e particularmente desde a carpintaria: 
“uma construção pensada desde uniões, esqueletos, estruturas que se vão formando com o tempo, 
que não são encofrados ou elementos auxiliares, senão que a obra em si, que se vai construindo 
pouco a pouco” . Deste modo, criou anticorpos contra os efeitos secundários do Renascimento; 87

quando a ciência engoliu a experiência, e o arquitecto substituiu o construtor, o que levou à 
desmaterialização do projecto de arquitectura, que se passou a realizar por um processo de abstracção 
através da geometria e da matemática, tal como declarava Leon Battista Alberti: 

O Desenho não tem nada na sua Natureza que o faça inseparável da Matéria; de tal modo 
que podemos reconhecer o mesmo Desenho numa Multitude de Edifícios que têm a mesma 
Forma, a mesma posição das Partes e a mesma Disposição de Linhas e Ângulos; podemos 
projetar estas Formas no Pensamento e na Imaginação prescindindo completamente da 
Matéria, fixando e regulando, segundo uma Ordem, a Disposição e a Conjunção das Linhas 
e Ângulos. Que quando garantidas, podemos dizer que o Desenho é um firme e harmonioso 
pré-ordenamento das Linhas e Ângulos, concebidos na Mente, e executados por um 
engenhoso Artista.  88

E porque os arquitectos substituíram os mestres construtores e apenas aprenderam a desenhar, a arte 
da construção descendeu à arte gráfica . Mas ao contrário do mundo em que o projecto se realiza na 89

mente e se materializa através do desenho, isolado da matéria que alguma vez conduziu o “Artista” à 

 Ibid., p.16.84

 Ibid., p. 23.85

 Ibid., p. 9 e s.s.86

 Eduardo Castillo, entrevista realizada por Arquine no âmbito da exposição Liga 09 na Cidade do México, em 2013.87

 Leon Battista Alberti, The Ten Books of Architecture, 1986 (orig. trad. inglesa 1755), p. 1-2.88

 Adolf Loos, “Arquitectura”, Escritos II, 1993, p. 27.89
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sua cultura e engenho –porque aquela lhe é indiferente–, ou do mundo contemporâneo de Agamben, 
onde o dia a dia não passa de uma colectânea de meros acontecimentos, para Castillo, era a 
experiência directa com a matéria que constituía o seu modo de trabalhar e era o quotidiano, o rural, 
o ordinário, que constituía a matéria prima da experiência que lhe era transmitida pela família, e em 
particular, a madeira, e pelo seu pai. Como explica numa entrevista:  

Interessam-me mais os episódios quotidianos que obras exemplares de arquitectura. […] Por 
isso tudo o que observo com interesse tem mais a ver com esses episódios quotidianos, que 
vão ficando na memória e, deste modo, vão alimentando uma determinada maneira de 

projectar.  90

Era um artesão, no sentido mais tradicional e no sentido interpretado por Richard Sennett . 91

* 

O artesão é aquele que se compromete com a sua experiência, com a experiência do mundo material, 
transmitindo-a aos seus pupilos através de instruções práticas e da demonstração, uma vez que a sua 
experiência se traduz essencialmente em conhecimento tácito, tornando-se tão difícil como redutor 
transmiti-lo através de uma explicação. Afinal “o bom artesão é um mau vendedor, absorvido na 
tarefa de fazer algo bem, incapaz de explicar o valor do que está a fazer” , como diz Sennett. E de 92

facto Castillo era um professor de poucas palavras. Nas suas aulas mostrava imagens, manuseava as 
maquetes dos alunos e dava instruções ou pequenos exercícios de maneira que os seus alunos 
adquirissem conhecimento através do fazer (algo entre o que modernamente se chamou learning by 
doing e o experiential learning). 

Ao produzir objectos o artesão prefere estabelecer um diálogo mental e operativo com os materiais 
em vez de com as pessoas, estabelecendo um ritmo entre resolver problemas e encontrar problemas  93

(problem solving and problem finding), quebrando a barreira há muito estabelecida entre mente e 
matéria, acção e reflexão, experiência e conhecimento –uma postura parecida à de um profissional 
reflexivo proposta por Donald Schön . Como tal, a produção não pode estar desligada do mundo da 94

matéria, uma vez que depende dos materiais disponíveis para materializar o objecto e estabelecer um 
diálogo com os mesmos; e no fundo, o artesão prefere aquilo que é limitado e concreto, e por isso, 
mais humano , porque entende esta limitação como um estímulo mais do que uma restrição. É por 95

isto que, para Eduardo Castillo, os materiais da obra, sendo o aspecto mais concreto do campo físico 
da matéria, era das primeiras variáveis a serem definidas. Estes constituíam o tema central no 
desenvolvimento do projecto, e a sua arma preferida para atacá-lo, a maquete: 

Fazia maquetes a distintas escalas e de distintas coisas. Fazia muitas maquetes, não de 
representação, mas de estudo; mas bem feitas. Poderia então ter um encontro de duas vigas, 
ou um pátio completo, ou até a casa completa numa pequena maquete. […] De repente, para 

 Eduardo Castillo, “Eduardo Castillo Ramírez” (entrevista de Alejando Aravena), Material de Arquitectura, 2003, p.135.90

 Richard Sennett, The Craftsman, 2008. Neste livro Sennett narra a história da artesanía até aos dias de hoje, dando conta das 91

características do pensamento e das actitudes de um artesão e da necessidade de retomar algumas delas.

 Ibid., p. 117.92

 Ibid., p. 7 e s.s.93

 Donald A. Schön, El profesional Reflexivo: Cómo piensan los profesionales cuando actúan (orig. The Reflective Practitioner: How 94

Professionals Think in Action, 1983), 1998.

 Richard Sennett, op. cit, p. 104.95
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dar algum interesse ao espaço, os tectos não eram simétricos –quase nunca são simétricos–, 

e produziam-se uns encontros complicadíssimos, e aí fazia uma maquete.  96

Evitava o abstracto. Saído da escola tinha a ambição de construir prontamente e afastar-se do 
ambiente utópico da academia . Explicava na apresentação do seu último atelier: 97

Existe algo que para mim é central: temos sempre ideias, no sentido em que as ideias têm 
algo de imaterial, mas só quando se chega a colocar alguma coisa na realidade, é que se 
pode ter uma proximidade crítica para com os materiais. E isso é algo central, produzir um 
pensamento crítico em torno aos materiais, entendendo que são estes aqueles que 

configuram em termos reais a arquitectura.  98

Considerava que toda produção de percepções arquitectónicas dependia da matéria, e deste modo 
eliminava a noção de Espaço como possível enunciado. Dizia que “o espaço é das moscas”. Nas 
palavras de Mauricio Pezo, “construía ar” porque dizia não entender o Espaço . Portanto as 99

maquetes permitiam a construção desse “ar” sem ter de dominá-lo, até porque, como se disse antes, 
não se pode manipular algo que carece de substância. 

Contudo, isto não quer dizer que o desenho não tem substância –é pelo menos preciso um suporte 
físico de registo e algo com o qual registar–, ou que desenhar carece de materialidade. Como 
observado por Juhani Pallasmaa: “Enquanto desenha, um designer ou um arquiteto experiente não 
está focado nas linhas do desenho, mas está a visualizar a coisa em si, está mentalmente a segurar o 
objecto na sua mão ou a ocupar o espaço que está a projectar.”  100

Mas para questões projectuais, em que se deve estabelecer “um ritmo entre resolver problemas e 
encontrar problemas”, isto é, estabelecer um diálogo mental, que no entanto trate de questões reais, 
aquele que podemos estabelecer com este material de projecto acaba por ser um diálogo meramente 
conceptual incapaz de encontrar novos problemas ou novas soluções no que diz respeito à 
materialidade, uma vez que não existe uma resposta sobre o comportamento físico da arquitectura, 
ou mais concretamente, dos materiais que a configuram, por parte do desenho. Ou seja, a resposta 
encontrada no desenho depende da experiência já adquirida. É na verdade um monólogo no qual 
transmitimos a nossa experiência ao desenho, mas esta não se pode traduzir em mais experiência; 
enquanto que ao projectar através da maquete podemos manuseá-la de acordo com a nossa 
experiência ao mesmo tempo que esta, por ter uma materialidade mais material que o desenho –uma 
tridimensionalidade, uma massa, um peso, uma resistência contra esforços que lhe são 
sujeitados…–, dá-nos respostas físicas acerca da sua materialidade que se traduzem em mais 
experiência. 

Portanto, o arquitecto não desenhava ao mesmo tempo que imaginava aquilo que o construtor viria a 
construir, ele realmente construía, brincava com os materiais que tinha nas suas mãos. Sentia-los. E 
por isso as maquetes deveriam permitir a percepção do material à escala de maneira a aproximá-las 

 Germán del Sol, entrevista realizada pela autora a 3 de Maio de 2018.96

 Eduardo Castillo, apresentação do “Taller de Investigación y Proyecto” na Escola de Arquitectura da P. U. Católica do Chile em Julho de 97

2017.

 Ibid.98

 Mauricio Pezo, “Castillos en el Aire”, Arquitectura al Sur de Chile, Arquitecturas del Sur, nº 32, 2006, p. 80.99

 Juhani Pallasmaa, The Thinking Hand, 2009, p. 58.100

!33



do objecto final da arquitectura: o edifício construído, ou como lhe preferia chamar “o corpo” ou “o 
objecto arquitectónico”, sem entrar no especulativo mundo das ideias. Um mundo temido por 
Castillo, como se pode entender quando citava a Goya: “O sonho da razão cria monstros.”  101

Depois de estabelecida a essência do corpo arquitectónico através de maquetes, e por vezes modelos 
virtuais, é que passava ao desenho planimétrico, entendendo-lo principalmente como os antigos 
mestres construtores o entendiam: 

… uma clara instrução de construção, isto é, um manual para um grupo de pessoas 
alheias a qualquer processo criativo descodifique e proceda com ele como um guia 
de resistência –que em termos puramente práticos deve ser resolvido na execução–, 
[onde] todo o imaginado sofrerá de uma inexorável litania, e apenas isso permitirá 
convertê-lo num feito real.  102

* 

A maquete, por estar igualmente presa ao mundo material, por depender das leis físicas que 
governam a realidade, leva-nos a uma maior comunhão entre a matéria do projecto e a nossa 
matéria, o Corpo. É aquela que melhor conduz a prática corporal necessária ao desenvolvimento 
das habilidades do artesão, uma vez que “todas as habilidades, mesmo aquelas mais abstractas, 
começam como práticas corporais” . “O pintor leva o seu corpo consigo (diz Paul Valéry). De facto 103

não podemos imaginar como é que uma mente é capaz de pintar”, observa Merleau-Ponty . 104

O corpo, como vimos antes, é aquilo que nos leva às coisas mesmas. Somos capazes de operar com a 
riqueza do mundo através dele. Ao manusear a maquete, o artesão afasta-se de uma mera e redutora 
especulação, e trata de agir e pensar através do corpo, ou talvez, de se comprometer com o seu 
corpo que pensa e age –se não é tudo isto a mesma coisa. E é este compromisso que permite 
desenvolver uma “consciência material” : interiorizar-nos na matéria, porque somos capazes de 105

estabelecer uma relação empática com ela, ou simplesmente porque existimos em plena continuidade 
com a mesma. 

De facto, a prática arquitectónica, principalmente aquela que remete a uma tradição, está mais 
vinculada com o conhecimento tácito do que uma compreensão conceptual da mesma. Naquela, a 
construção é guiada pelo corpo, executada segundo um conjunto de gestos elementares e operativos 
que, usando uma expressão de Castillo, “sobrevivem ao pensamento”, da mesma maneira que as 
aves constroem os seus ninhos, ou que Martin Puryear e Tony Cragg, referências constantes no 
trabalho do arquitecto, levantam as suas obras (fig. 16): 

Um esqueleto submergido na sua densidade material, onde o rugoso e o desajeito da matéria 
provocam sempre uma indubitável vitalidade ao observar como a brutalidade do material 

 Eduardo Castillo, Conversaciones Informales. Germán del Sol, 2009, par. 36.101

 Eduardo Castillo, “texturing”.102

 Richard Sennett, op. cit., p. 10.103

 Maurice Merleau-Ponty cit. em Juhani Pallasmaa, op. cit., p. 116.104

 Conceito desenvolvido por Richard Sennett no quarto capítulo, op. cit., p. 119-146.105
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colocado em demasia, e apenas com a contenção adequada à sua própria lógica construtiva, 

desfigura a abstracção inicial do pretendidamente exacto.  106

* 

É neste processo dinâmico entre corpo e maquete que a Mão e o Tacto se tornam verdadeiros 

protagonistas. O tacto como sentido receptor e a mão como instrumento operador, como a verdadeira 
ferramenta do artesão. 

É difícil definir o limite entre os dois uma vez que a mão percebe, através do tacto, os fenómenos 
resultantes das suas operações e ao mesmo tempo opera conforme a percepção dos fenómenos; mas 
pode parecer-nos antes que a mão é onde o tacto se liberta, quase que dominando-a, pois enquanto 
no resto do corpo o tacto tem um papel passivo como receptor e acumulador de experiências 
corporais, na mão o tacto parece ganhar vida e ser capaz de ter um papel activo. Pode inclusivamente 
parecer-nos que a mão tem um papel independente do pensamento e é capaz de desenvolvê-lo. De 
facto as teorias predominantes sobre a evolução do ser humano defendem que a versatilidade motora 
da mão e a sua capacidade de reter conhecimento pode não ter resultado do desenvolvimento do 
cérebro, mas que foi antes essa sua versatilidade que teve um papel fundamental na evolução do 
último, especialmente através do aumento do uso de ferramentas, que precisamente reflectem o 
vínculo indissociável entre a mente, a mão e os instrumentos –neste caso, projectuais . 107

Por outro lado, manusear os materiais não depende só da mão, mas da força dos braços ou até das 
pernas, e inclusive do pescoço. A mão é na verdade uma extensão do corpo ao mesmo tempo que um 
elemento que coopera com este. No fundo a matéria que manuseamos torna-se parte do nosso corpo 
através da mão, pois conseguimos senti-la como uma extensão sua, e esta opera com esse novo 
limite do corpo por ter uma maior liberdade motora em consequência da evolução humana, 
constituindo a fronteira por onde se interioriza e exterioriza o conhecimento tácito. 

Assim, temos que na arquitectura e na arte, a mão, como extensão do corpo, torna-se um elemento 
central de criação e de desenvolvimento das habilidades projectuais e do próprio projecto uma vez 
que está ligada e pode operar em liberdade segundo experiências pré-verbais do mundo: 

… a mão e o corpo produzem ideias distintamente diferentes da cabeça. As últimas tendem a 
ser conceptuais, intelectuais e geometrizadas, enquanto as primeiras costumam projectar 

espontaneidade e sensualidade. A mão regista e mede o pulso da realidade vivida.  108

O facto de a mão formar uma estrita unidade com o tacto é o que a torna um instrumento de trabalho 
tão importante, pois o tacto é o principal sentido perceptor de novas experiências: 

Todos os sentidos, incluindo a visão, são extensões do tacto; os sentidos são especializações 
do tecido da pele, e todas as experiências sensoriais são modos de tocar e, portanto, 
relacionados com a tactilidade.  109

 Eduardo Castillo, composição entre “texturing” e “abstracción/materia”, Igual Casi Igual, 2000, par. 3.106

 Juhani Pallasmaa, op. cit., p. 33 e s.s.107

 Ibid., p. 117.108

 Juhani Pallasmaa, The Eyes of the Skin, 2005, p. 10.109
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… a apreensão visual da materialidade, da distância e da profundidade espacial não seria de 
todo possível sem a cooperação da memória táctil. […] [A] visão precisa da ajuda do toque 

que proporciona sensações de “solidez, resistência e relevo”…  110

No fundo, “a visão revela o que o tacto já conhece” , por isso torna-se necessário manusear as 111

coisas que não conhecemos, como os materiais do projecto ou os materiais da projectação. Por outro 
lado, enquanto a visão é um sentido que requer uma certa distância aos objectos, o tacto aproxima-   
-nos, porque promove o envolvimento do corpo com a matéria. 

Para mais, no caso chileno, e particularmente no de Eduardo Castillo, a mão adquire especial 
importância. Uma vez que a construção se caracteriza pela ausência de meios tecnológicos mais 
“extravagantes”, a concepção do projecto através de processos manuais parece ampliar as 
possibilidades dos materiais através da experimentação, ao mesmo tempo que os aproxima da 
técnica de construção mais viável, da verdadeira possível concretização do projecto. 

* 

Outra característica que permite ao artesão desenvolver as suas habilidades é a sua Ingenuidade. 
Por um lado, o artesão não sabe o que não sabe, nem tem medo de não saber, e nesse caso pode 
desembaraçar-se de dificuldades por via da experimentação, seguindo a sua intuição e confiando na 
sua experiência, o que já vimos que leva a mais experiência. Por outro, pode nem saber que não sabe 
e esta suspensão do controlo deixa a própria realidade física fazer-se cargo das soluções, e as suas 
ingénuas operações podem conduzi-lo a afortunadas invenções, ou como diria Castillo, descobertas. 
Sennett apresenta esta ideia no capítulo em que expõe a relação conflituosa entre o artesão e as 
máquinas –à qual eu vou acrescentar outra com alguma falta de modéstia: 

Um trabalhador “brilhante”, exuberante e entusiasmado, está disposto a arriscar perder o seu 
controlo sobre o trabalho: as máquinas [ou aqueles que tentam dominar os seus pensamentos 
e ações] quebram quando perdem o controlo... enquanto [pessoas mais brincalhonas e 

ingénuas] fazem descobertas, tropeçam em felizes acidentes.  112

O artesão trabalha o seu engenho através da sua ingenuidade e vice-versa. A falta de domínio em 
certas matérias pode inclusivamente possibilitar a ocorrência de um dos fenómenos mais 
interessantes no processo de projecto, o que Sennett apelidou de “deslocamento de domínio”  113

(domain shift) –uma forma de metamorfose. Ao interpretar ingenuamente uma coisa como outra, o 
artesão transforma-a, até sem se dar conta dessa transformação. É muitas vezes desta maneira que 
actuam as referências: tomamos uma coisa pertencente a um domínio, como por exemplo a escultura 
ou a engenharia, e até a arquitectura, e trazemo-la para o domínio no qual estamos a trabalhar, é uma 
operação intuitiva que acaba por encontrar as suas qualidades, e a própria racionalidade do gesto, 
depois do acto. Isto não quer dizer que o deslocamento de domínio ou o uso de referências advém 
necessariamente da ingenuidade, o fenómeno pode ter as suas raízes num acto intencional e 

 Ibid., p. 42.110

 Ibid.111

 Richard Sennett, op. cit., p. 113.112

 Ibid., p. 127.113
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profundamente racionalizado a priori, mas dificilmente a especialização numa área ou o excesso de 
controlo deixa as acções tomarem a liberdade necessária à sua ocorrência. 

A ingenuidade é essencialmente a distância que existe entre o saber e o não saber, que em vez de se 
tornar numa frustração, torna-se numa liberdade, como o inocente brincar de uma criança, e numa 
mais-valia, uma vez que o artesão se limita a uma realidade concreta. O próprio arquitecto reconhece 
a importância desta inocência quando descreve o projecto da Casa Pantalón, onde decide “encaixar” 
o programa na letra “V”: 

Penso que a primeira intenção, nesta leitura gráfica, bidimensional e caprichosa, foi 
convenientemente pegar numa letra para organizar rapidamente a casa, concentrando assim 
toda a complexidade na modelação do “corpo”. 
[…] Aparentemente, as minhas operações projectuais são bastante ingénuas, mas, na 
verdade, o que me interessa é como posso tornar possível uma arquitectura com os poucos 
recurso de que disponho –sempre–, sem deixar de acreditar que quando uma pessoa, uma 
família ou uma instituição, procura um arquitecto, o que querem encontrar é algo que não 
consigam imaginar, algo que os surpreenda, algo que faça das suas vidas um milagre, como 
dizia Wittgenstein. 
...talvez não seja assim, mas acredito que é necessário manter esse estado de ingenuidade.  114

* 

Paralelamente à ingenuidade está a sua Curiosidade. O artesão olha para as coisas como se fosse 
a primeira vez e não só não tem medo de deixar as soluções surgirem através da experimentação, 
sem controlá-las através do intelecto, como tem gosto por isso. 

Sennett sugere que este gosto vem do particular interesse que o ser humano tem nas coisas que pode 
transformar , e o artesão sabe que pode apenas transformar coisas, a matéria, os materiais; e que no 115

fundo cada coisa é o único possível princípio de outra: “das coisas nascem coisas”, já dizia Bruno 
Munari . Esta atitude parece coincidir com a teoria dos antigos materialistas, que defendiam que 116

toda a realidade era uma constante metamorfose dos quatro elementos básicos da natureza: fogo, 
água, terra e ar  ou com as sábias palavras de Siza Vieira, emprestadas do trabalho final de curso de 117

Castillo: “Os arquitectos não inventam nada, apenas transformam a realidade.”  118

No fundo o artesão concentra-se naquilo que é infalivelmente físico, naquilo que de facto pode 
transformar; e para além disso, a curiosidade acerca do material que tem em mão é aquilo de que 
depende a sua consciência material : dá por si a observar e a manusear as coisas, tratando de 119

entender como é que se comportam fisicamente e como estão construídas ou guiando as suas 
operações projectuais ao perguntar-se: “e o que aconteceria se…?”. 

A indagação experimental pode constituir um fio condutor do projecto, e de facto alude à 
metodologia de trabalho de uma das referências de Eduardo Castillo: Richard Serra. A obra do artista 

 Eduardo Castillo, “Casa Pantalón” (memória do projecto publicada na sua página web).114

 Richard Sennett, op. cit., p. 120.115

 Bruno Munari, Das Coisas Nascem Coisas (orig. Da Cosa Nace Cosa, 1981), 2014.116

 Richard Sennett, op. cit., p. 124.117

 Álvaro Siza Vieira cit. em Eduardo Castillo, “preguntas necesarias”, Igual Casi Igual, 2000, par. 4.118

 Richard Sennett, op. cit., p. 120.119
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é exemplo de uma contínua reflexão e experimentação em torno aos materiais e as suas propriedades 
físicas inatas. Serra admite guiar-se pela pergunta “e o que aconteceria se…?”  pois considera 120

importante seguir a própria curiosidade e necessita trabalhar, não apenas pensar, sobre um problema 
para solucioná-lo, chegando a compor uma lista de acções (fig. 17) possíveis de serem aplicadas aos 
materiais ou a elementos já conformados (ex. tijolo de cerâmica, perfis de aço…) como uma espécie 
de receita experimental para trabalhar nas suas obras. 

Talvez deva esclarecer que o artesão não advoga por uma atitude inventiva, afinal ele sabe que as 
coisas não se inventam do nada. E como diz Castillo:  

Entendo a construção como uma cultura que se desenvolveu num lugar. […] A arquitectura é 
em si um meio intelectual, portanto ao sê-lo necessita de pensar as coisas de novo, mas 
voltando a pensá-las desde essa cultura que as criou. Penso que a arquitectura não nasce 

como uma invenção pessoal, mas como um processo histórico no qual nos inserimos.  121

Seguindo talvez os conselhos de Adolf Loos, outro dos seus referentes: 

Sê sincero! A natureza apenas se vincula com a verdade. […] Não temas ser rejeitado por 
não ser moderno. Permite apenas alterações na antiga maneira de construir caso representem 
uma melhoria, senão fica-te pelo antigo. Pois a verdade, ainda que tenha centenas de anos, 

tem uma relação mais íntima connosco que a mentira que avança ao nosso lado.  122

Guiar-se pela intuição, improvisar ou experimentar pode antes levar a resultados catastróficos: 
“monstros”, não sonhados pela razão, mas ignorados por ela; mas o artesão é um autodidacta nato e 
o seu não é um improviso descomprometido, a sua intuição não carece de um acumular de 
experiência, nem os seus gestos de reflexão, pelo que se pode concordar com Peter Rice quando diz 
que o uso mais eficaz dos materiais é alcançado quando usados por primeira vez, pois quando se 
inova é necessário uma contínua análise crítica, onde cada solução se torna “uma declaração de 
princípio, um ensaio geral e um golpe à cátedra.”  123

Apoiados nos valores do artesão (tema a abordar no próximo capítulo) os seus gestos mais curiosos 
ou ingénuos podem levar a soluções perto de uma síntese material e estrutural. Ainda que se possa 
assemelhar à infantilidade, a ingenuidade e a curiosidade não devem ser confundidas com a 
imaturidade –entendendo-a como “a incapacidade de fazer uso do próprio entendimento” –, mas 124

pelo contrário, devem ser tomadas como impulsionadoras de um maior entendimento e controlo 
sobre a condição material da realidade, uma vez que, através do corpo, o compromisso com a 
matéria sempre conduzirá a soluções que estão enraizadas no mundo real e em experiências que 
marcaram a nossa existência antes de serem intelectualizadas. 

Por outro lado, é natural que a experimentação, por estar enraizada no mundo material, conduza a 
soluções adequadas uma vez que os materiais têm a capacidade de se dispor naturalmente de acordo 
com as leis físicas que governam a realidade, caso contrário caem ou rompem-se. Além das obras de 

 Richard Serra, “Torqued Ellipse”, Material de Arquitectura, ed. Alejandro Aravena, 2003, p. 62.120

 Eduardo Castillo, entrevista realizada por Arquine, 2013.121

 Adolf Loos, “Reglas para quien construye en las montañas”, op. cit., p. 78.122

 Alejandro Aravena, “Peter Rice. Un Ingeniero Imagina”, Material de Arquitectura, 2003, p.16.123

 Immanuel Kant cit. em Richard Sennett, op. cit., p. 89.124
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Serra, ou algumas “arquitectura[s] sem arquitectos” , também as de Anthony Caro (fig. 18), outra 125

referência constante do arquitecto, mostram essa capacidade que os materiais de se dispor 
naturalmente segundo a sua física. Assim descreve Castillo as obras do artista: 

… construções fruto de uma cultura elementar, onde as peças se vão colocando à medida 
que são solicitadas, tanto pela necessidade de sustentar sua própria debilidade material, 
como por "fazer aparecer a dignidade da vida humana, mesmo nas suas piores condições". 
Construções delicadamente improvisadas, onde os seus frágeis reparos conseguem sustentar 
o peso que cada vez as afunda na sua miséria. Sem dúvida, aquele estado de flagelação 

consegue fazer aparecer o seu mais belo presente.  126

Estas palavras, que traduzem um espírito operativo ao mesmo tempo que emocional e poético –que 
será mais tarde abordado–, poderiam ser aquelas que guiaram a materialização do pavilhão Sombras 
de Color para o YAP, e que de facto mais tarde fizeram parte do enunciado ao seu workshop no Porto 
Academy, assim como outros ateliers (fig. 19). A forma daqueles “corpos” não poderia ter partido de 
uma concepção a priori, nasce antes da combinação dos esforços produzidos pela gravidade sobre 
cada um dos elementos construtivos dispostos à medida que são solicitados, essencialmente: escoras, 
tensores, e dois mantos sobrepostos ou objectos encontrados; o que faz o conjunto parecer um 
autêntico diagrama das forças que actuam no seu interior. 

* 

É possível que nenhuma das habilidades do artesão se desenvolva sem aquela que é talvez a sua mais 
importante característica: a Dedicação. O artesão caracteriza-se por ter “uma constante e 
silenciosa satisfação nas coisas materiais bem compostas, bem executadas” , dedica-se a fazer bem 127

as coisas simplesmente pelo gosto de fazê-las bem. Assim, o cuidado, a paciência e a repetição 
actuam como mecanismos que derivam da dedicação e são necessários ao bom desenvolvimento do 
projecto. 

As maquetes compostas por Castillo, ainda que fossem de estudo, eram sempre cuidadosamente 
executadas . Era uma elaboração lenta, mas permitia a resolução de problemas e a evolução do 128

projecto de maneira mais perfeita, mais rigorosa. Tendo sido um dos primeiros professores na Escola 
de Arquitectura da Universidade de Talca, Juan Román comenta sobre o trabalho de Castillo: 

Com [Castillo] a representação fez-se muito mais cuidada, muito mais cuidada. As 
fotografias estavam melhor tiradas, melhor impressas, era tudo muito bem feito. Acho que 
naquele momento, em que estávamos a fundar uma escola a uma escala territorial e onde 
nunca tinha existido uma escola, tínhamos uma certa urgência em avançar com as coisas, e 
ele não, em vez disso vinha-lhes introduzindo o cuidado.  129

 Bernard Rudofsky, Architecture Without Architects, 1965.125

 Eduardo Castillo, “indagando”, La nueva Arquitectura de Chile, V Foro internacional de Arquitectura, 2004, p. 167.126

 Richard Sennett, op. cit., p. 94.127

 Germán del Sol, entrevista realizada pela autora a 3 de Maio de 2018.128

 Juan Román, entrevista realizada pela autora a 17 de Abril de 2018.129
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Nathalie Gonzalez, antiga aluna e colaboradora, conclui sobre a metodologia de projecto: “Fazer as 
peças uma e outra vez. Era isso de que gostava: que reparasses num erro, e voltasses a fazer, e 
voltasses a fazer… Até te conformares com o trabalho. No fundo o método era esse.”  130

Esta dedicação quase obsessiva, assim como a falta de pressa que caracterizam o trabalhar do 
artesão, levam à repetição necessária à construção de um sentido crítico sobre o trabalho, uma vez 
que o projecto se desenrola gradualmente: 

Treinar para uma habilidade implica uma infinita prática e repetição que beiram o tédio. No 
entanto, a melhoria gradual do desempenho combinada com a dedicação, mantém a 
sensação negativa de tédio na fronteira. De facto, a experiência lenta do tempo e do tédio 
inicia uma atividade mental meditativa necessária.  131

*** 

Talvez o de Castillo seja um caso em que a melhor explicação é uma não explicação. Uma vez que é 
o conhecimento tácito que predomina na sua metodologia de projecto, este desaparece com a sua 
morte. Qualquer tentativa de capturá-lo é no mínimo um acto redutor, talvez mesmo uma impostura, 
que nos leva a perguntar se há algum sentido em recuperar a originalidade do mestre. 

Contudo, e apesar da dificuldade que resulta da contradição de tentar explicitar a inefabilidade da 
experiência no modo de projectar do arquitecto, podemos chegar a algumas conclusões: percebemos 
que o projecto era conduzido de maneira a incluir a potencialidade que o corpo, com todos os 
sentidos e em comunhão com a mente, tem de ser uma entidade conhecedora da matéria e a ponte 
entre o mundo pessoal da imaginação e o mundo real da operação. Percebemos também que neste 
processo era essencial que a mão, pela sua versatilidade e destreza, tivesse um papel activo, curioso 
e paciente com os materiais, que por sua vez são representados materialmente em maquetes, 
ajudando-o a desenvolver uma consciência material. 

A figura do Artesão permite então fazer uma analogia, isto é “dar uma ideia” de “como” se 
desenvolvia o processo de projecto do arquitecto, ou daquilo que comumente chamamos as 
“habilidades” (skills) –entendendo-as como o conjunto de características operativas complementares 
ao conjunto de características reflexivas: os “valores” (values)–, sem necessariamente oferecer uma 
explicação absoluta e inequívoca. Pelo contrário, enfatiza a noção de intransmissibilidade e a 
dificuldade em descrever ditas habilidades que “dependem do silencioso conhecimento do corpo e 
da mão” . 132

Em síntese, o artesão é aquele que se encontra submergido na matéria, profundamente 
comprometido com os processos de criação, utilizando, e sobretudo manuseando experiencialmente 
o que tem à mão para erguer um projecto, ou uma construção, pois acredita que a fonte do 
verdadeiro conhecimento e das possibilidades e qualidades reais de uma obra estão no mundo físico: 
no volume, no peso, na resistência, na gravidade, nas temperaturas, nas cores, nos cheiros, nas 
texturas… nos materiais; e no final de contas Eduardo Castillo também. 

 Nathalie González, entrevista realizada pela autora a 17 de Abril de 2018.130

 Juhani Pallasmaa, The Thinking Hand, 2009, p. 81.131

 Ibid., p. 117.132
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16.1.  Ninhos de cegonha.

16.2.  Thicket (Martin Puryear, 
1990), imagem de referência de 
Eduardo Castillo.

16.3.  VoltAmpOhm (Tonny Cragg, 1985), 
imagem de referência de E. Castillo.

17.  Verb List (Richard Serra, 1967-1968). 18.  After Emma (Anthony Caro, 1977-1982), 
imagem de referência de Eduardo Castillo.

19.1.  Sombras de Color, Santiago do 
Chile (Eduardo Castillo, 2010).

19.2.  Resultado do 
workshop de Eduardo 
Castillo no Porto 
Academy em 2014.



Diz um provérbio japonês que “o belo é consequência do justo”. Mas 
o que é ser justo com a matéria ou os materiais, ou então, o que é 
uma materialidade justa? 

Antes de avançar com esta questão, tão central no trabalho de 
Castillo, é preciso aclarar que “A atribuição de qualidades humanas 
éticas –honestidade, humildade, dignidade– aos materiais não visa 
uma explicação; O seu propósito é aumentar nossa consciência 

acerca dos próprios materiais e, assim, pensar no seu valor.”  133

As habilidades do artesão, ou neste caso, do arquitecto, precisam de valores que as guiem, que 
definam um caminho, ou seja, um propósito. Não é apenas a dedicação (conceito que vimos no final 
do capítulo anterior) aquilo que lhe permite avançar, ou sequer começar um projecto de arquitectura. 
Sem um sentido a dedicação seria apenas uma conduta auto-referencial, estéril. Se a metodologia de 
projecto é, como diz Germán del Sol, “fazer caminho ao andar” , tem de haver uma direcção para 134

os seus passos, uma razão para a sua reflexão. Por isto, Eduardo Castillo aspirava a um uso justo dos 
materiais. 

* 

Se considerar-mos que o projecto arquitectónico se define essencialmente pelo “problema” que se 
propõe resolver, é importante perceber que o problema central para Eduardo Castillo não era dado 
pela função, ou pelas características do lugar, ou outros aspectos de carácter sociológico, político, 
etc., que muitas vezes contaminam –e como diz Sato, é necessário que o façam – o problema 135

arquitectónico central, mas pela viabilidade da sua materialização. Como tratava de explicar:  

O meu trabalho como arquitecto é realizado a partir do terceiro mundo, onde a nossa 
pobreza material é uma condição inevitável, portanto, procurar uma arquitectura possível 
desde estes “baixos” recursos tornou-se a possibilidade mais próxima de me desenvolver 
como arquitecto. A escassez de recursos com os quais trabalho levou-me a responder 
constantemente com meus projectos uma única pergunta: A que arquitectura posso aspirar 

construir a partir desses “baixos” recursos, sem deixar de acreditar na sua possibilidade?  136

A maioria dos projectos do autor foram desenvolvidos para a sua família ou com um orçamento  
muito limitado, como foi o caso do pavilhão YAP ou dos projectos dos seus alunos em Talca, tais 
como aqueles desenvolvidos para o programa de Autoconstrucción Asistida  cuja intenção era “de 137

levar arquitectura onde não existia” . Centrava-se naquilo que ia custar à obra materializar-se: os 138

seus materiais e a sua construção. Por isso, tal como vimos antes, o material era uma das primeiras 

 Richard Sennett, The Craftsman, p. 137.133

 Germán del Sol, entrevista realizada pela autora a 3 de Maio de 2018.134

 Alberto Sato, apresentação do "Taller de Investigación y Proyecto” na Escola de Arquitectura da P. U. Católica do Chile em Julho de 135

2017.

 Eduardo Castillo, “Indagando”, 2004, p. 166. A mesma pergunta aparece no seu  trabalho final para obtenção do título de arquitecto: 136

“desde los bajos recursos”, Igual Casi Igual, 2000, par. 1.

 Subsídio que permite as famílias afetadas por desastres e proprietárias de um terreno de construir uma casa com assistência técnica 137

designada pela SERVIU (Servicios de Vivienda y Urbanización).

 Nathalie González, entrevista realizada pela autora a 17 de Abril de 2018.138
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variáveis a serem definidas no projecto, não só porque era um artesão, que prefere aquilo que é 
limitado e concreto, mas porque era justo. Advogava pela Justeza dos materiais: 

Só betão, só madeira, só metal, … 
Construir na periferia com um só material, não significa construir de uma só maneira, 
Mais bem significa construir da única maneira possível. 
… 

A expressão da obra resultaria do material e da solução estrutural e construtiva que era desenvolvida 
pelo arquitecto para resolver o corpo arquitectónico (a obra que levou esta premissa ao limite foi a 
Capilla l’Animita, construída totalmente em madeira) e garantir a sua viabilidade, sem comprometer 
a sua qualidade; e por isso aquela era reduzida, ou melhor, condensada na sua essência –“a sua 
forma estrutural e construtiva”. Era uma forma de pensar que pretendia distanciar-se à que no Chile 
“se impõe nas construções de corte social, dirigidas pelo governo ou as autarquias, que só tem 
deambulando no erro, e onde a sobrada distância com a profissão vai gerando apenas resíduos a seu 
passo” . 139

Foi assim que decidiu assumir uma realidade austera desde a qual partia o projecto, baseando-o na 
simplicidade –o silêncio pelo qual rogam Pallasmaa e Zumthor e a essencialidade de Frampton–, e 
na reinterpretação da lógica construtiva da arquitectura popular e rural mais desinteressada, “oposta 
a um encarecimento banal, tanto em recursos como em efeitos ansiosos e desproporcionalmente 
exibicionistas” que muitas vezes encontramos na arquitectura de hoje . 140

Por ser “o método de construção, ou a peça arquitectónica mais económica para construir um grande 
volume de ar”  a tipologia construtiva que mais serviu de modelo foi o armazém agrícola (fig. 20): 141

uma construção baseada no conceito de carapaça, isto é, uma construção que encerra um único e 
grande volume e cuja estrutura se encontra na envoltura desse volume. O que permite criar um 
interior livre de apoios, pelo que comumente se usa para armazenar produtos agrícolas ou máquinas 
de apoio à sua produção. Assim concentrava a complexidade do projecto no modelar dessa carapaça, 
e a partir de um uso elementar dos materiais, gerava um contentor de um único e amplo volume, 
onde “encaixava” a posteriori o programa. 

Também os materiais eram resgatados do contexto rural e anónimo, principalmente a madeira, e 
depois, painéis de zinco, painéis de policarbonato, têxteis…; assim como as técnicas de construção, 
que eram estudadas para serem facilmente executadas através do trabalho manual. 

Por outro lado, num país em que a condição sísmica impõe elevados custos à estrutura, procurava 
que os esforços actuantes se distribuíssem por todos os elementos da construção –conseguir “um 
sistema em que tudo suporta tudo”– para que todos eles cumprissem um papel estrutural, e a obra se 
tornasse num conjunto indivisível e indissolúvel: 

Procurei sempre que a estrutura fosse uma só coisa com a envoltura, para resolver a questão 
da figuratividade da pele. Interessa-me que a envoltura participe estruturalmente e não como 

 Eduardo Castillo, “sobre-dosis de materia”, Igual Casi Igual, 2000, par. 3.139

 Eduardo Castillo, “desde los bajos recursos”, ibid., par. 2 e 3140

 Eduardo Castillo, “Casa Pantalón. San Felipe, Chile. Eduardo Castillo. 2005”, Estructuras de Madera, ARQ, nº 84, 2013, p. 60.141
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mero revestimento. Neste sentido, tanto envoltura como estrutura representam uma unidade 

que dá consistência à operação formal que me interessa conseguir.  142

O revestimento não constitui apenas uma protecção contra a intempérie e muito menos um 
paradigma de ordem visual, mas é, como na maioria dos armazéns agrícolas, parte integrante da 
estrutura, pois tem um papel fundamental na sua resistência sísmica, e estabelece com aquela uma 
unidade estrutural, onde a geometria no interior era percebida como o negativo da forma exterior do 
volume. 

Talvez como o oriental, que preferia ter vivido em casas luminosas, mas que pela falta de tijolos, de 
vidro e de cimento para proteger as paredes contra as rajadas de chuva, teve que projectar o telhado 
para diante e utilizar a sombra para obter efeitos estéticos, “viu-se obrigado a fazer da necessidade 
uma virtude”. Mas, como diz Junichiro Tanizaki, “aquilo a que geralmente chamamos o belo não é 
normalmente mais que uma sublimação das realidades da vida” . E assim, ao buscar uma 143

elementaridade formal, material e tecnológica, onde o trabalho e da dedicação –tanto do arquitecto 
no projecto, como dos construtores na obra– permanece evidente, conseguiu contrariar uma 
arquitectura exibicionista e impessoal: “repulsivamente plana, pontiaguda, imaterial e irreal” , uma 144

arquitectura executada através de soluções industrializadas e separadas da realidade da matéria. 

* 

Era a necessidade de “criar”, ou como preferia dizer, de “descobrir” um método construtivo através 
da matéria de que podia dispor, que o levava a pensar os materiais desde a sua origem, isto é, a 
entender as suas propriedades físicas, para assim entender as suas possibilidades físicas. Para o justo, 
o projecto não se guia apenas pela justeza, mas também pela Justiça material: a adequação do 
material à sua materialidade; que se pode traduzir como a intenção de fazer corresponder a forma 
com as forças que actuam sobre ela, e as forças actuantes com a estrutura interna, a nível molecular, 
dos materiais. A um nível operativo quer dizer conformar ou dispor os materiais de tal maneira que 
estejam sujeitos aos esforços que resistem, pois apenas isso levaria à síntese material e estrutural que 
procurava. O projecto que mais se aproximou a esta intenção foi o pavilhão para o YAP, Sombras de 
Color, no qual o arquitecto pretendeu indagar na capacidade de não conceber uma forma, mas que a 
forma fosse antes resultado de um comportamento estrutural . 145

Claro que levado ao limite não era possível cumprir com tal enunciado, até porque os materiais da 
construção, principalmente os artificiais, estão muitas vezes pré-conformados e não possuem em si 
uma forma natural: “O fibrocimento e outras fibras tornaram-se em painéis e ninguém pode 
assegurar qual é a natureza formal desses materiais, pelo contrário, o plano foi naturalizado pela 
indústria, assim como o tijolo foi naturalizado na sua forma prismática.” ; e afinal conformá-los de 146

origem implica um longo e profundo estudo, assim como um custo elevado que nunca se justificaria 
em obras daquela dimensão.  

 Eduardo Castillo, “Eduardo Castillo Ramírez” (entrevista de Alejandro Aravena), Material de Arquitectura, 2003, p. 137.142

 Junichirō Tanizaki, O Elogio da Sombra, 2016, p. 32.143

 Juhani Pallasmaa, The Eyes of the Skin, 2005, p. 31.144

 Eduardo Castillo, conferência ditada no âmbito do Porto Academy em 2014.145

 Alberto Sato, “Los Materiales de la Materia o la Materia de la Materia”.146

!44



Assim, como implícito nas orações de Louis Kahn –“Uma forma surge dos elementos estruturais 
inerentes à forma. Uma cúpula não foi compreendida se surgem perguntas sobre como construí-
la” –, é essencialmente uma questão construtiva. Mas se para manipular a matéria é necessário 147

conhecê-la, isto é, ter um conhecimento teórico-prático acerca da técnica e das tecnologias 
disponíveis –e de facto são estes domínios e saberes que permitem que as abstracções tenham 
sentido na práxis social–, também se conhece através dela . Pois quando postas na realidade as 148

coisas revelam realmente o que são e nesse momento tornam-se claros quais os padrões a atender,  
podendo o corpo manuseá-las de acordo com a sua materialidade. Por isso, como vimos antes, é 
necessário confiar na experiência e aplicar uma contínua reflexão crítica ao manuseamento dos 
materiais, ou dos elementos materiais já conformados, avaliando se os gestos projectuais denotam ou 
não uma “justiça” para com eles. E nesta narrativa as soluções são alcançadas, descobertas, mais do 
que pré-concebidas. 

As maquetes preferidas pelo arquitecto eram por isto maquetes construtivas e maquetes estruturais. 
Enquanto as primeiras simulam a construção da obra (fig. 21), as segundas simulam o 
comportamento mecânico do material com o qual se vai construir (fig. 22). “O que eu via é que o 
Eduardo usava a maquete de uma maneira distinta […], era construída. Executada da mesma 
maneira que a obra. Ia pondo pau a pau. Então não era uma soma de paus, era a organização de esses 
materiais. Essa isso o que estudava”  –conta Germán del Sol. Nelas avaliava e experimentava as 149

soluções estruturais e construtivas, procurando e encontrando soluções que respeitassem a natureza 
dos materiais, e que fossem indissociáveis das qualidades sensoriais a conferir ao “ar”. 

* 

O conceito de “justiça material” encontra-se intimamente ligado ao de Autenticidade. Além de 
conformar ou dispor os materiais de acordo com a sua predisposição natural, o justo tem a 
preocupação de deixar evidente a sua natureza, “contar sem objecções, a sua fatigada história” : 150

… 
Betões exibindo a crueza do seu encofrado, o laranja desgastado do tijolo, 
O trágico avermelhado do metal, a cinzenta madeira envelhecida pelo tempo, 
Tudo aquilo parece-me maravilhoso, 
Uma sensação dramática; […] 
Enfim, um é o que olha. 
–bem, pelo menos em parte– 
Tudo o que tenho observado com interesse e afecto, 
Tem vindo a construir este olhar político, 
Que resulta numa maneira de pensar a arquitectura através dos níveis de opacidade dos  
materiais, 
Permitindo que apareça um silêncio que constrói uma interioridade na sua própria pele. 
... 

 Louis Kahn, Forma y Diseño, 1984, p. 63.147

 Alberto Sato, op.cit.148

 Germán del Sol, entrevista realizada pela autora a 3 de Maio de 2018.149

 Eduardo Castillo, “texturing”.150
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Esses níveis de opacidade são a sua história, e havia a escolha por evidenciá-la. Uma história comum 
que deriva da situação económica e política do país, e uma história individual que deriva dos 
esforços e do tempo que correm e decorrem sobre eles. Pensados de outro modo –que se mantêm 
num infinito e imutável presente–, os materiais atingem rapidamente um estado de decadência, e “ao 
invés, as pessoas gostam das coisas antigas que com o tempo, como sucede com as pedras, se põem 
mais amáveis e mais bonitas. É pretensioso pensá-lo ao contrário. O envelhecimento das coisas 
feitas… para aparentar digamos, é terrível.”  Uma vez que numa “arquitectura de superfícies”, os 151

materiais que constituem a estrutura de base não são constituídos pela mesma substância que o 
revestimento, gerando incompatibilidades que aceleram o seu processo de degradação. 

No fundo, o justo prefere conceber e mostrar “as coisas como são”: 

Esta afirmação, usada muitas vezes de forma trivial, carrega consigo a preocupação, o 
melhor, um interesse: que nada pareça ou apareça fora da sua condição, natureza ou 
qualidade. A arquitectura que me interessa contém dita afirmação como uma ética de reparo, 
ou “traduzido ao latim: uma moral de correcção”, ou seja, ainda que as coisas contenham 
múltiplos significados, o que não deve acontecer é “ser ou representar o que não é, tanto na 

sua física, como na sua materialidade”.  152

Pois as coisas que não são como são, são uma mentira, uma ilusão que se converterá inexoravel-
mente numa desilusão, não apenas porque não se deixam envelhecer com dignidade, mas porque na 
totalidade não podem cumprir com uma verdadeira percepção das coisas. Por exemplo, quando 
alguém encontra uma casa em madeira, nela entrará esperando que os seus passos a façam ranger 
suavemente, anunciando o seu movimento, ou numa casa de pedra, esperará de noite poder encostar- 
-se às suas paredes que ainda conservam o calor do dia… Tudo isto seria uma cadeia de desilusões 
se a madeira não fosse madeira, se a pedra não fosse pedra, se os materiais fossem colocados apenas 
para aparentar. Mas Castillo acrescenta: 

Construir sem aparência, “ao desnudo”, pareceria o correcto –talvez–, ainda que não seja o 
central, mais bem sem alegorias, sem explicação, apenas privilegiando o seu atributo, o seu 
esforço, a sua resistência. Essa deveria ser a sua expressão inicial, e desde aí tudo o que 

deseje suportar.  153

Era uma reflexão mais profunda. Pretendia que as coisas aparecessem com o seu sentido de ser e não 
como elementos cenográficos, e o sentido de ser dos materiais de construção era, por a forma estar 
reduzida à sua essência, o seu comportamento mecânico. Contudo, este discurso, radicalmente 
pragmático, parece contrastar com a realidade das obras. Em parte porque havia uma atenção pela 
qualidade sensitiva dos materiais, mas talvez também porque exista uma amabilidade nas coisas 
honestas; pelo menos esta parece ter sido a conclusão a que chegou Peter Rice ao reflectir acerca da 
gerberette  no Centro Pompidou: 154

Um dia, pouco depois da inauguração, vi um anciã vestida de preto, como as mães 
irlandesas da minha juventude, sentada a escrutinar a multidão com o olhar espantado. 

 Germán del Sol, entrevista realizada pela autora a 3 de Maio de 2018.151

 Eduardo Castillo, op.cit.152

 Ibid.153

 Sistema móvel em balanço que foi, neste caso, feito em ferro fundido e serve como elemento de união das treliças.154
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Observei-a um pouco, sentada, tranquilamente, acariciando a gerberette, não estava 
assustada nem intimidada, e estava no quarto piso. Pensei que ao introduzir elementos como 
este, poderíamos fazer com que as pessoas –que geralmente se sentem alheias às coisas– se 
sentissem cómodas, era uma prova de que aquilo que verdadeiramente importa é introduzir 
nos edifícios materiais e elementos de maneira que reflictam a sua verdadeira natureza. O 
efeito pode não se dever de todo ao aço fundido, mas certamente que ajudou. Foi uma 

contribuição positiva à atmosfera e ao ambiente.  155

Já Frampton dizia que existe um valor espiritual que reside na materialidade (thingness) dos objectos 
construídos, e como tal era precisamente nos seus pontos de união, na tectónica, onde se condensava 
a sua condição ontológica; “Na arquitetura, a tectónica sugere-se a si mesma como uma categoria 
mítica com a qual se adquire a entrada num mundo anti-processual, no qual o “presenciar” das 
coisas (itálico da autora) irá uma vez mais facilitar a manifestação e a experiência do homem.”  156

Parece que num estado em que a arquitectura revela, com extrema transparência, o seu ser, 
estabelece-se uma relação com as pessoas que a habitam: ambas estão livres para serem como são. 
Possivelmente por isto conclui Castillo acerca do pavilhão Sombras de Color: 

Talvez o mais gratificante deste projecto foi que a abstracção na qual cai a arquitectura, ao 
ser habitada, pôde gerar que uma criança ria num objecto que foi construído de maneira 
abstracta e pensando somente em que pudesse estar habilitado estrutural e construtivamente, 

e onde as coisas se dão mais bem em plena liberdade.  157

A procura da autenticidade das coisas, por um uso não significante da matéria, é então uma procura 
da sua ontologia, mas por outro lado é também um indício da desistência do papel do arquitecto 
como artífice da vida e da aceitação da vida tal como é. Uma vida que afinal se “dá em plena 
liberdade”, e na qual as coisas não devem aspirar a ser outra coisa senão elas mesmas: uma criança é 
inocente, está feliz e ri (fig. 23); a arquitectura é uma construção, feita de estrutura e uniões, e está 
sujeita às forças da natureza. Aldo Rossi, cuja influência no arquitecto chegou através de Smiljan 
Radic –como veremos adiante–, apresenta uma reflexão que resume esta intenção: 

Os princípios da arquitectura são únicos e imutáveis; mas as respostas que as situações 
concretas, as situações humanas, dão às diferentes questões, são continuamente diferentes. 
Por um lado temos a racionalidade da arquitectura. Por outro lado, a vida das obras. 
[…] Parece-me também que propor, baseando na projectação arquitectónica, o edifício em 
todo o seu concretismo pode dar um novo impulso à arquitectura mesma, reconstituindo 
aquela visão de análise global e de proposta sobre as quais tanto se tem insistido. Uma 
concepção deste tipo, em que a tensão arquitectónica prevalece em primeiro lugar como 

forma, responde à natureza dos feitos urbanos tal como realmente o são.  158

De aí que não haja grande definição dos espaços em termos do seu uso ou das características do 
lugar –eram layers que tinha desligados –, mas sim existe da lógica interna da estrutura e da 159

construtividade inerente à forma e aos materiais de construção, assim como da sua experiência 

 Peter Rice, “An Engineer Imagines”, Material de Arquitectura, 2003, p.47.155

 Kenneth Frampton, “Rappel à l’Ordre: The Case for the Tectonic”, Labour, work and architecture: collected essays on architecture and 156
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sensorial: “É a dimensão construtiva do problema que para mim é determinante frente a uma figura 
que quero construir, assim como as qualidades que quero que cobrem as coisas” , explicava. 160

** 

Com tudo isto, também a sua se tornou um bom exemplo de “uma arquitectura que recebe o que há 
como um regalo, sem sentir a falta do que falta, mas antes, encontrando nos problemas, as 
oportunidades que trazem encobertas” . No fundo, apesar do tom inquietante e quase melancólico 161

dos seus escritos, mantinha-se optimista, pois como o moleiro no conto dos Irmãos Grimm, 
acreditava na capacidade de transformar a palha em ouro : 162

Esta precipitação na materialidade modelada, persegue uma decantação na disciplina; que 
explora a predisposição natural da técnica até à redução e simplificação dos feitos 
construtivos, pondo em jogo a estrutura, não como um aparato estético-construtivo, […] mas 
apenas executando-a com a contenção adequada à sua própria lógica construtiva. Talvez por 
isso encontramos tanta beleza numa cerâmica, ou num tecido de um artesão, “porque se obrou 
com todo o cuidado cultural, inscrito na sua memória”.  163

Porque “o artista tem apenas uma ambição: dominar de tal modo o material que se torne independente 
o seu trabalho do valor do material em bruto”, como explica Loos, por isso “a Madona Sistina não 
valeria nem um cêntimo mais ainda que Rafael tivesse juntado umas libras de ouro nas suas cores. O 
comerciante […] opinaria, sem dúvida, de maneira completamente diferente” ; e continua: 164

… o granito, em si e por si, carece de valor. Está lá fora, no campo, qualquer pode extraí-lo. 
[…] E, no entanto, não há gente que o consideraria o nosso material mais valioso? 
Esta gente diz material e pensa no trabalho. A força do trabalho humano, habilidade artística 
e arte. Porque o granito requer um grande trabalho para arrancá-lo da montanha, um grande 
trabalho para transportá-lo, trabalho para conferir-lhe um aspecto agradável mediante o polir 
ou o afagar. E, ante um muro de granito polido, o nosso coração experimenta um respeitoso 
estremecimento. Ante o material? Não, ante o trabalho humano. 
Então será o granito mais valioso que a argamassa? Não se disse tal coisa; já que uma 
parede estucada por Michelangelo ofuscaria o muro de granito melhor polido. Não só a 
quantidade, mas também a qualidade do trabalho realizado conta para valorizar um 

objecto.  165

Uma qualidade que depende de uma aproximação crítica e profunda à matéria através do esforço 
humano, presente tanto no trabalho físico como intelectual, e tanto no projecto como na obra. A sua 
beleza, o seu valor, é esse mesmo trabalho que permanece latente nos materiais –pela lei da 

 Ibid.160

 Eduardo Castillo, “texturing”.161

 Rumpelstichen conta a história de um moleiro muito pobre que diz ao rei, para o impressionar, que a filha era capaz de fiar com 162

verdadeiro engenho e transformar em ouro a simples palha, mas o ganancioso rei não entendeu o seu sentido poético e a partir daí a filha 
do moleiro fica condenada nas suas mãos. Esta referência é também uma alusão à memória descritiva de Sonido Opaco (2013): 
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conservação da energia– até que recaia sobre eles a força do tempo necessária para que finalmente 
voltem a ser pó. 

*** 

Uma vez que terminámos de elaborar sobre os enredados conceitos de justeza, justiça e autenticidade 
material, podíamos dar por concluída a análise dos valores presentes na metodologia de projecto de 
Eduardo Castillo, no entanto é ainda necessário aclarar uma última, e talvez a mais importante 
questão. 

Na apresentação da obra Germán del Sol, Castillo oferece uma explicação conclusiva sobre a sua 
própria obra e os valores que a determinam: “Germán soube arrumar a carga material, não desde a 
imperfeição da natureza, senão que desde a mais importante (itálico da autora), a perseverança 
moral.”  No fundo, a perseverança moral era para o arquitecto mais importante que uma condição 166

natural para fundamentar o modo de “arrumar” a matéria. Ao limite, nada disto é racional. Talvez 
por isso termina o texto que temos vindo a fragmentar ao longo do capítulo, dizendo: 

… 
Submergir-se com prazer naquela interioridade, permitirá encontrar uma serena beleza, 
Quando despertemos na nossa própria pobreza; 
Sem dores, sem remédio, sem solução… enfim, 

Irremediavelmente aliviados.  167

Remetendo à inicial consideração de Sennett, nem mesmo os valores éticos humanos visam uma 
explicação. Falar de Ética é, como nos diz Ludwig Wittgenstein, “arremeter contra os limites da 
linguagem”: 

Se afirmo: “Espanto-me perante a existência do mundo”, estou a usar mal a linguagem. […] 
Dizer: “Espanta-me que tal coisa seja como é” apenas tem sentido se posso imaginá-la não 
sendo como é. Assim, podemos espantar-nos por exemplo, da existência de uma casa 
quando a vemos depois de muito tempo sem visitá-la e tínhamos imaginado que entretanto 
foi demolida. Mas carece de sentido dizer que me espanta a existência do mundo porque não 
posso representá-lo não sendo. […] [U]m característico mau uso da linguagem subjaz em 
todas as expressões éticas e religiosas. Todas elas parecem, prima facie, ser apenas símiles.
[…] 
[V]ejo agora que estas expressões carentes de sentido não carecem de sentido por não terem 
encontrado ainda as expressões correctas, senão que era a sua falta de sentido aquilo que 
constituía a sua mesmíssima essência. Porque o único que se pretendia com elas era, 
precisamente, ir mais além do mundo, o qual é o mesmo que ir mais além da linguagem 
significativa. […] A ética, na medida que surge do desejo de dizer algo sobre o sentido 
último da vida, sobre o absolutamente bom, o absolutamente valioso, não pode ser uma 

ciência.  168

 Eduardo Castillo, “una arquitectura sin pureza”. Apresentação da obra de Germán del Sol ao Directorio Nacional do Colegio de 166

Arquitectos reunido para elegir o Premio Nacional de Arquitectura de 2006.

 Eduardo Castillo, “Desde una memoria hecha de material”, El Sur de América, ARQ, nº 51, 2002 p. 38.167

 Ludwig Wittgenstein, “Conferencia sobre Ética”, Conferencia sobre ética: con dos comentarios sobre la teoría del valor, 1989, p. 39 e s.s.168
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Pelo mesmo Castillo aludia à filosofia de Wittgenstein ao dizer: “penso por um instante que a vida se 
explica só como um milagre” , visto que o modo científico, ou seja o modo racional de ver a vida 169

não é vê-la como um milagre . Conclui Wittgenstein: “O que diz a ética não acrescenta nada, em 170

nenhum sentido, ao nosso conhecimento. Mas é um testemunho de uma tendência do espírito 
humano.”  Sem esta tendência não existe direcção para um possível caminho. 171

É claro que a intenção de ser “justo” para com a matéria não é nova ou exclusiva do arquitecto. A 
vontade de ser justo com os materiais cresceu a partir dos debates do século XIX sobre o “estilo”, 
ainda que já Galileu e Leonardo da Vinci apresentavam esta preocupação . Foi uma massa 172

crescente e a sua inércia é agora difícil de vencer. E deste modo é uma vontade que também se 
encontra fortemente presente no ensino, nomeadamente na experiência da Ciudad Abierta de Ritoque 
e na Escola de Arquitectura da Universidade Católica do Chile, onde estudou Castillo. No entanto, é 
“uma tendência do espírito humano”, e por isso, universal e atemporal. 

Aclaradas todas estas questões, e para concluir, é possível afirmar que Eduardo Castillo projectava 
através do que dizia ser um “olhar político” que se reflectia na procura de um uso justo dos 
materiais, mas que no fundo era um “olhar ético”, um que não se explica como uma mera 
conveniência, mas como uma vontade de interiorizar-nos numa pobreza voluntária, numa 
“simplicidade idealizada” ; e uma vez que o projecto transcende o seu próprio, e qualquer acto 173

racional, as obras não se tornam numa mera revelação mecânica dos seus materiais, mas numa 
profunda manifestação da sua condição ontológica, isto é, material. 

 Ibid., p. 42.169

 Eduardo Castillo, “texturing”.170

 Ludwig Wittgenstein, op. cit., p. 43.171

 Richard Weston, Materials, Form and Architecture, 2003, p. 70.172

 Eduardo Castillo, op.cit.173
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20.1.  Vista interior de um armazém 
agrícola.

20.2.  Vista exterior de um armazém agrícola.

22.1.  Maquete estrutural do complexo 
desportivo Montigalà, Barcelona 
(Dominique Perrault, 1999-2003), imagem 
de referência de Eduardo Castillo.

22.2.  Maquete estrutural do Campamento 
para la Emergencia (Eduardo Castillo, 
2014).

22.3.  Maquete funicular da 
Sagrada Familia (Antoni 
Gaudí), imagem de 
referência de E. Castillo.

21.1.  Maquetes construtivas de Black Maria (Richard Wentworth 
e GRUPPE, 2013), imagem de referência de Eduardo Castillo.

21.2.  Maquete construtiva da Casa 
Pantalón, (Eduardo Castillo, 
2002-2005).

23.  Sombras de Color, Santiago do Chile (Eduardo Castillo, 2010).



Enquanto o justo –apesar de não o poder fazer em absoluto– trata de 
encontrar uma explicação racional para as suas operações 
projectuais, o poeta sabe que estas não têm de existir. Porque a 
poesia é essencialmente uma Ambiguidade, como concluiu 
Leonard Bernstein ao fazer uma aproximação linguística à poesia, 
através dos estudos de Noam Chomsky, a fim de iluminar a sua 
análise da semântica musical: 

Como é que a gramática transformacional leva à beleza da ambiguidade e ao aumento da 
reacção estética? 
Comecei por uma análise de uma clássica frase Chomskiana ambígua: Aquela vila era 
povoada por mulheres e homens velhos (The whole town was populated by old men and 
women). É uma frase ambígua porque tem duas estruturas profundas diferentes. A primeira 
mostrar-nos-ia um significado: que a cidade era povoada por homens velhos e mulheres 
velhas, possivelmente porque todos os jovens tinham ido para a cidade, abandonando a vila, 
e deixando os idosos para trás. Mas existe um segundo significado, que surge da outra 
estrutura profunda, baseado na ideia de que os jovens rapazes tinham ido para a guerra, 
deixando para trás homens velhos e mulheres de todas as idades. Através da aplicação de 
processos transformacionais, nomeadamente a deleção, estas duas estruturas profundas 
foram combinadas e condensadas, e deram origem à ambígua frase mulheres e homens 
velhos. 

E o que tem isto a ver com poesia? 
Ao reaplicar o processo transformacional da deleção àquela frase, ou prosaica estrutura 
superficial –aquela vila era povoada por mulheres e homens velhos–, podemos tornar uma 
frase ambígua numa frase ainda mais ambígua, uma superestrutura superficial: Aquela vila 
era mulheres e homens velhos (The whole town was old men and women). O que, para 
melhor ou para pior, é uma frase poética: Aquela vila era mulheres e homens velhos. Uma 
declaração poética. Na verdade, “mulheres e homens velhos” é, por si só, uma frase quase 
poética, resultante da supressão de “velhas” da prosaica frase: mulheres velhas e homens 
velhos. Mas agora também suprimimos “povoada por” tornando-a ainda mais poética porque 
é mais ambígua. A frase está agora sobrecarregada de significados e, portanto, de poesia.  174

Neste caso, das duas, uma: ou a mente não encontra justificação para um conflito semântico, e 
rejeita-o, considerando-o ilógico, um discurso inaceitável, ou tenta encontrar um nível onde seria 
aceitável, um nível poético. Ou seja: “Algo na mente intui um significado metafórico, e pode então 
aceitar a ambiguidade semântica a esse nível.”  Mas tal significado metafórico, o “o quê”, é 175

precisamente o que é difícil de definir, como vimos de certo modo no capítulo anterior. Contudo, o 
“como” podemos intuir tais significados, pode ser conhecido: através de processos de analogia. 

* 

Não se poderia falar do processo de Analogia na projectação sem falar em Aldo Rossi, até porque 
este teve de facto uma influência no caso de Eduardo Castillo, e ao qual inclusivamente chega a 
fazer referência nalguns dos seus projectos. 

 Leonard Bernstein, “The Unanswered Question”, terceira parte de um conjunto de seis conferências ditadas em Harvard, 1973 (excertos).174

 Ibid.175
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Rossi elabora uma espécie de teoria da projectação baseada na analogia e apresentada na proposta 
para uma “Cidade Analógica”. A questão presente na “Cidade Analógica”, explica, consiste na 
relação entre a realidade e a imaginação, que surgiu da sua análise de L'Architettura della Città 
(1966), onde lhe pareceu que a obra devia dar origem a uma nova etapa: a capacidade da imaginação 
a partir do concreto . 176

Rossi apresenta então uma tendência em abandonar o objectivo de explicar através de um 
procedimento racional como desenhou alguns dos seus projectos. O seu livro A Scientific 
Autobiography (1981) testemunha o momento em que culmina tal tendência, onde revisita os seus 
projectos desde a sua relação pessoal com estes e através de um vaivém de recordações. Este livro 
tem depois uma grande influência em Smiljan Radic que o lê durante a sua estadia em Veneza, e 
particularmente no seu modo de projectar, como reconhecido pelo próprio . 177

Mas ao contrário do que poderia parecer, o de Rossi não é um acto irracional porque no fundo sabia 
que certas coisas não podem ser expressas por um discurso lógico, mas que sim o podem, através da 
matéria, através das coisas, por um discurso analógico, no qual a mente intui o seu significado de 
acordo com a experiência pessoal. “A analogia é um modo de entender de uma maneira directa o 
mundo das formas e das coisas, em certo modo dos objectos, até se converter em algo inexprimível 
se não através de outras coisas”, como explica, incluindo um fragmento de uma correspondência 
entre Carl Jung e Sigmund Freud: 

Tenho explicado que o pensamento “lógico” é aquele expresso por palavras, dirigido ao 
exterior como um discurso. O pensamento “analógico” ou fantástico e sensível, imaginado e 
mudo, não é um discurso, mas uma meditação sobre materiais do passado, um acto voltado 
para o interior. O pensamento lógico é “pensar com palavras”. O pensamento analógico é 
arcaico, não expresso e praticamente inexprimível por palavras.  178

O vínculo entre Aldo Rossi e Castillo não é evidente, já que não existem correspondências a nível 
formal, porque não é um vínculo que existe ao nível do projecto, mas sim ao nível do modo de 
projectar e de entender a arquitectura. Não teve origem na sua leitura de Autobiografia Científica –
que integrava muitas vezes a bibliografia dos seus cursos–, pois não existe qualquer alusão a esta 
obra no seu projecto da Capilla l‘Animita –o primeiro em que utiliza ditos processos de analogia–, 
mas pôde tê-lo no trabalho de Smiljan Radic, cujo um dos métodos projectuais consiste na colecção 
de um imaginário aparentemente caótico, produzindo associações inesperadas: um conjunto onde se 
confia que a ideia pode estar oculta em qualquer âmbito –um método que herdou desde faculdade, a 
partir de um curso a cargo de Montserrat Palmer –; cruzando-o com as ideias de Rossi para uma 179

arquitectura produzida através de analogias com objectos de afecto (oggetti d'affezione) dos quais se 
serve a memória e o projecto . Mas ainda que Radic, na parte final daquele projecto que serviu a 180

Castillo a obtenção do título de arquitecto, se tenha tornado seu professor orientador, não exerceu 

 Aldo Rossi, “The Analogous City: Panel”, Lotus International, 1976, p. 6.176

 Smiljan Radic, “Una conversación con Smiljan Radic” (conversa com Enrique Walker), Smiljan Radic: 2003-2013, El Croquis, nº 167, 177

2013, p. 22.

 Aldo Rossi, “La Arquitectura Analoga”, Aldo Rossi, 2C Construcción de la Ciudad, nº2, 1975, p. 8.178

 Smiljan Radic, entrevista realizada pela autora a 9 de Maio de 2018.179

 Aldo Rossi, op.cit.180
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naquele uma influência directa, uma vez que estava então já quase terminado , por isso são 181

procedimentos adoptados e deformados pela interpretação pessoal do arquitecto. 

No caso de Castillo, o processo de analogia é evidente logo numa primeira leitura através do nome 
das obras: “Capela Alminha”, “Casa Galinheiro”, “Casa Calças” –que foi antes denominada de 
“Casa Manto”, uma alusão aos “mantos de telhas” das casas rurais, e ainda “Casa V”–, ou ainda, 
“Capela Silo” (fig. 24-27). Mas numa leitura um pouco mais atenta percebemos que existe uma 
concentração e um cruzamento de analogias que as tornam mais complexas. 

O arquitecto iniciava os seus rastreios projectuais com a observação de “um vago terreno cultural e 
emocional” , e com isso, a produção do que dizia ser uma “memória de imagens”  (fig. 28): uma 182 183

espécie de altas, um labirinto de registos visuais que pretendiam dar um sentido ao projecto, 
cartografar o seu terreno incerto e movediço, trazendo à realidade, materializando, “coisas” que de 
outra forma não seria possível. Formando um conjunto onde estão presentes observações, leituras e 
memórias pessoais: construções banais, esculturas, instalações temporárias, objectos industriais, 
ruínas, plantações agrícolas… coisas que provinham maioritariamente do âmbito rural e anónimo do 
Chile, mas também da arte, da arquitectura ou da engenharia no seu estado mais erudito. 

Muitos eram revisitados com uma certa obstinação, como a tipologia do armazém agrícola, as obras 
de Sigurd Lewerentz, as esculturas de Martin Puryear, as colagens de David Hockney, as imagens de 
Bernd & Hilla Becher; todos de certa forma análogos ao imaginário rural (não podemos negar a 
mono-materialidade das esculturas de Puryear e a sua lógica construtiva e tecnologia artesanal, que 
os desenhos e colagens de Hockney remetem à patine dos materiais e à temporalidade da matéria, ou 
que reina o silêncio do despojo e a “materialidade da matéria” na obra de Lewerentz). Eram 
incluídos em imaginários de distintos projectos, transformando-se ao serem deslocados e associados 
a outras imagens. Também eram combinados alguns textos de Peter Zumthor, Ludwig Wittgenstein, 
Adolf Loos, ou Octavio Paz, poemas de Jorge Teillier e Joseph Brodsky ou ainda músicas de Víctor 
Jara, que ajudavam à narrativa do projecto. O cruzar desta multiplicidade de observações, leituras, 
experiências e intenções produz uma totalidade experiencial difícil de decifrar, porque para mais não 
se traduziam apenas como uma analogia formal e tipológica, mas maioritariamente atmosférica e 
material. 

Essa “memória” não era constituída de uma só vez ao momento de iniciar o projecto, era antes um 
conjunto de imagens que se iam somando ao longo do seu desenvolvimento , traduzidas através de 184

maquetes e desenhos, e associando-se a ele e entre si num dado instante temporal, mas continuando 
de certo modo latentes, o que explica a repetição de algumas. Mais uma vez, esta narrativa dá conta 
de que as soluções eram descobertas, mais do que pré-concebidas. 

Eram imaginários que se colocavam entre a produção e a memória, a realidade e a imaginação, 
servindo, como o corpo –e através dele também, uma vez requerem a sua eleição–, de ponte entre os 
dois mundos. No fim o seu valor não podia, nem pode, ser completamente detectado ou 
racionalizado, pois não são “uma referência culta ou um acrescento ornamental que acompanha os 

 Smiljan Radic, entrevista realizada pela autora a 9 de Maio de 2018.181

 Cecilia Puga, comentário no lançamento do livro Conversaciones Informales em 2009 (publicado na página web de Eduardo Castillo).182

 Eduardo Castillo, “Sub-40 arquitectura y procesos”, conferência ditada em Santiago do Chile em 26 de Junho de 2013.183

 Ibid.184
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desenhos mediante a definição do projecto”, mas são antes evocativos de significados, reunidos, 
fundidos ou transmutados a partir da adição e combinação imprevista daquelas imagens. Por isso 
trata-se de “aceitar as ressonâncias que as imagens despertam em nós precisamente como ponto de 
partida do projecto […], cuja origem não pode ser expressa completamente [nem capturada] através 
de um procedimento racional” . 185

Na sua primeira obra descreve este procedimento analógico, um procedimento que terminou por 
acompanhar todas as seguintes: 

Fabulosos telhados à espera da grosseira telha tipo “colonial chilena”, silos abandonados da 
nossa paisagem rodoviária, fantásticos armazéns desprovidos de interesses, alminhas 
populares escorridas de cera, mantos de telhas deformados pelo peso do tempo. Estas são 
algumas das imagens que podemos catalogar cada vez que visitamos nossa abandonada 
periferia rural, imagens repetidas incansavelmente, sobre um tempo desgraçado que 
descansa fadigosamente sobre elas. 
A beleza do despojo, ou do abandono, como descrito por Smiljan Radic, pode ser a nossa 
única memória […]. A única à qual podemos lançar as mãos, a única que nos pertence, a 
única que parece acompanhar-nos abnegadamente. 
Esta carta pretende ser a reconstrução ordenada de uma associação de imagens registadas ao 
azar, que determinou um caminho em direcção a uma estética materialista percebida 

positivamente na nossa periferia rural.  186

Mas embora fosse um caminho direccionado para uma estética materialista, admitia que tal 
imaginário provinha desde uma aproximação pessoal que tinha em torno à ruralidade, desde o seu 
meio íntimo, familiar e afectuoso, “não podia ter chegado de outro modo” . 187

Com tudo isto podemos então verificar que existe um paralelo com as reflexões de Rossi: 

Cada vez me parece mais sugestivo e convincente o discurso sobre as coisas, estes objectos 
construídos ou construíveis, desenhos, maquetes, arquitecturas, acontecimentos. Não no 
sentido de “vers une architecture” ou de uma nova arquitectura. Mas no sentido dos objectos 
de sempre, frios e rígidos, com a sobreposição dos significados. Celeiros, estábulos, 
fábricas, escritórios, etc. Objectos de afecto que revelam problemas antigos. 
Tais objectos situam-se entre o catálogo e a memória. No que toca à memória também a 
arquitectura se converte em autobiografia; os lugares e as coisas mudam com a sobreposição 
de novos significados. O racionalismo parece reduzir-se a uma lógica das coisas, quase que 

a um processo de redução em que o tempo vai produzindo caracteres típicos.  188

Portanto, por um lado temos Loos, e de certo modo Castillo também, que atribui a “humanidade” 
dos objectos ao trabalho neles posto, e por outro Rossi, que atribui às memórias que carregam: “Não 
há dúvida de que existe uma vida privada que corre nos lugares e que dá sentido à arquitectura, e 
talvez seja precisamente nisto onde reside a humanidade da arquitectura.”  Poderia então parecer 189

uma contradição relacionar o pensamento analógico de Aldo Rossi com o de Castillo, mas na 

 Victoriano Saint Gutierrez, “Las Distancias Invisibles. Aldo Rossi y Walter Benjamin”, Thémata. Revista de Filosofía, nº 41, 2009, p. 392.185

 Eduardo Castillo, “realidad/intenciones”, Igual Casi Igual, 2000, par. 1, 2 e 3.186

 Eduardo Castillo, “Eduardo Castillo Ramírez”, entrevista realizada e publicada por Dostercios em 2014.187

 Aldo Rossi, op. cit., p. 8-9.188

 Aldo Rossi, “The Analogous City: Panel”, Lotus International, 1976, p. 7.189
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verdade aquelas leituras são consequentes e complementares. São complementares porque não se 
excluem, são consequentes porque o trabalho é testemunho das nossas aspirações pessoais ou 
colectivas, e por isso da vida que corre entre os lugares e as coisas; lugares e coisas que se vão 
transformando, mas que no fundo revelam os problemas de sempre. E por isso chega mesmo a 
explicar que quando falava de uma maneira reducionista e reiterativa das coisas, tinha a ver com o 
seu acordo e admiração pela maneira com que Georges Perec percebe a vida e o quotidiano.  190

* 

Mas se por um lado havia um modo prático de operar com a ambiguidade, através da analogia, por 
outro havia também uma vontade conceptual por tornar as Coisas Ambíguas. Como ocorre por 
exemplo na tipologia do armazém agrícola. 

Aquela tipologia construtiva permite conter um vazio interior, “construir ar”, através de um 
envoltura a modo que carapaça e deixar as funções indeterminadas, tanto em planta como em 
elevação, permitindo também as mais diversas transformações formais, como podemos verificar nos 
diferentes projectos. Dentro desse volume instalava os do programa de carácter privado recorrendo a 
maquetes volumétricas onde experimentava a sua articulação (fig. 29), tratando-os como elementos 
compositivos independentes. Deste modo acentuava-se a sua individualidade formal e o seu carácter 
objectal –como ocorre na Casa Gallinero, na Casa Pantalón, na Habitación de las Botellas, ou até 
no pavilhão Sombras de Color. O propósito estava em gerar uma quantidade de espaços sobrantes, 
fragmentados, cantos e recantos entre esses “objectos”; espaços que remetem àqueles que preferimos 
quando crianças, como argumentado por Gaston Bachelard no seu livro La Poétique de l'Espace 
(1957). 

Esse “sem-fim de pequenos recantos aviva a imaginação e os sonhos que talvez um interior de 
limites mais definidos deixe de lado”, como diz Germán del Sol  –com quem partilhava uma 191

prática profissional e académica, e naturalmente algumas reflexões em torno à arquitectura. Isto é, 
explica del Sol, a “generosidade do espaço”, uma generosidade que não se pode quantificar. É uma 
distância, uma área, ou um volume que não é mensurável porque aquilo que adquire são qualidades 
poéticas, e estas transcendem a geometria e a mensurabilidade: 

Essa generosidade penso que se dá –e nas casas do Eduardo está presente por toda a parte–, 
quando não há um imediatismo entre uma coisa e outra. Quando há uma coisa a que 
chamamos o espaço intersticial, que é –e eu dizia aos estudantes– a distância entre o raio e o 
trovão. Essa distância é generosidade, algo que não se dá num acto. […] [U]m espaço que 
não é “nada”, o que a arquitectura moderna chilena chama os “espaços inúteis”. Esses são os 
melhores. Pelo facto de existirem algumas espessuras, de que se vai passando, mas não 

directamente, de uma coisa para outra. Pelo facto de haver mais conto.  192

Também nos bancos para Sombras de Color, mais tarde reproduzidos e instalados na entrada do 
Teatro Regional do Bío-bío, a opção pela forma quebrada não é “inocente”. Enquanto certas formas 

 Eduardo Castillo, “Eduardo Castillo Ramírez” (entrevista de Alejandro Aravena), Material de Arquitectura, 2003, p. 139. Neste caso 190

referia-se ao livro La Via mode d’emploi (1978) onde o autor faz uma espécie de inventário de espaços e objectos banhados de histórias 
menores e intimidades domésticas.

 Germán del Sol, Conversaciones Informales. Germán del Sol (entrevista de Eduardo Castillo), 2009, par. 65.191

 Germán del Sol, entrevista realizada pela autora a 3 de Maio de 2018.192
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se esgotam, porque se esgota a sua capacidade de conter vida –as coisas se definidas em excesso, 
isto é, quando se lhes dá um uso demasiado específico e pouco amplo, comprimem-se e esgotam-
se . A forma daqueles bancos foi pensada para serem usados de diversas maneiras e nenhuma em 193

particular. A intenção era construir uma paisagem capaz de gerar distintas situações, de estimular o 
ócio e a brincadeira (o seu êxito é total, especialmente entre os mais novos), no fundo, fomentar a 
espontaneidade. Esta intenção também se manifesta nas escadas que desenhou para a Casa Pantalón 
(fig. 30), com rodas que permitiam aceder ao topo dos volumes dos quartos e das instalações 
sanitárias desde e até distintos pontos, mas foram instaladas escadas fixas por decisão do cliente 
(tanta brincadeira podia não dar muito jeito no dia-a-dia). 

Talvez estivesse influenciado pelo espírito dos situacionistas, já que entre algumas das suas 
referências encontramos o livro Walkscapes, el andar como práctica estética (2002) de Francisco 
Careri, as obras de Gordon Matta-Clark e até talvez as teorias de Constant Nieuwenhuys que 
chegavam através de Smiljan Radic. Nesse caso era uma escolha política e poética, apesar disto 
parecer, à partida, uma contradição.  

É provável, mas o certo é que Castillo, como o poeta, não gostava das coisas “perfeitas”, completas 
ou demasiado definidas. Assim começa “texturing”, um texto que costumava ler como introdução 
em conferências, que, como explicava, tratava de explicar qual “a busca que [tinha] tido em torno à 
arquitectura ao longo de toda a [sua] vida” : 194

Costuma ser perturbadora a sensação de vazio com que descansa uma construção ao ser 
terminada, quando os mestres recolhem as suas ferramentas, levantam os andaimes e 
começam a limpar para entregar a obra. Tudo parece a estar disposto a que suceda a “vida”. 
Mas como se constrói o resto? O que não se pode precisar, o gratuito, o que anima e dá vida, 
para bem ou para mal, enfim: tudo o que normalmente habitamos de uma maneira física e 
espiritual, tudo o que foi pensado para que a vida transcorra sem muita mais consideração 
que a própria deste tremendo esforço, que é o construir? 
Algo que li do cineasta Wim Wenders lembrou-me esse particular momento: “O 
fragmentário funda as suas raízes mais profundamente na memória que o completo. O 
fragmentário tem uma superfície rugosa à qual a nossa memória se pode agarrar, [enquanto] 
nas superfícies lisas do completo a memória escorrega…” Algo existe nas suas palavras que 
se compara à arquitectura. Provavelmente, a patine que o tempo instala na matéria e nos 
materiais. Poderia dizer-se que é essa memória escrita, um gravado, ou mais precisamente 
uma textura que afecta os corpos em decomposição, ou sendo mais optimista: em depuração. 
Um tempo infiltrado, que se “agarra”, como diz Wenders, e decanta em tudo o que suporta 
memória.  195

Neste excerto está presente, como em nenhum outro, o tom desassossegado dos seus pensamentos. 
Torna-se claro que para Castillo a arquitectura se converteu numa experiência de introspecção, e 
consequentemente, na expressão que dela resulta. 

Tinha uma atracção, ou talvez fosse simplesmente uma afecção, pelo incompleto, o fragmentado, 
frágil, abandonado, arruinado. Talvez seja uma relação inevitável num país em que as coisas 

 Germán del Sol, Conversaciones Informales. Germán del Sol (entrevista de Eduardo Castillo), 2009, par. 65.193

 Eduardo Castillo, conferência ditada no âmbito do Porto Academy em 2014.194

 Eduardo Castillo, “texturing”.195
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insistem em cair, e este contínuo “estado de flagelação” parece ser “o único que as acompanha 
abnegadamente”. Por isso dizia que o que mais desenhava e imaginava eram texturas. E de facto a 
combinação de materiais e texturas extraídos do imaginário rural e precário é um procedimento que 
atravessa toda a sua obra. 

Nunca usava distintas texturas num mesmo plano, pois cada uma tinha de obedecer à lógica do 
projecto, a uma qualidade a atribuir a um volume tanto no seu interior, como no seu exterior. Como 
na Capilla l’Animita, onde o exterior foi executado em base a um detalhe da arquitectura vernácula 
chilena que permite que a água deslize: o ripado de madeira; enquanto no seu interior a madeira foi 
instalada com juntas de topo, formando uma superfície suave que contrastava com a superfície 
rugosa do exterior (fig. 31). Também daquele modo se acentuava o carácter objectal das obras, um 
efeito que era procurado pelo arquitecto, como bem se percebe na Casa Pantalón, onde o cobre foi 
utilizado como uma membrana que envolve o corpo arquitectónico e a madeira no exterior como 
cortes desse corpo . 196

Também algumas formas parecem derivar daquela temática. Não é por acaso que a clarabóia na 
mesma casa aparenta estar a ponto de ruir, que a imagem de referência seja um telhado abatido –e 
que neste caso é como se chegasse mesmo até ao chão–, ou que a casa esteja rachada em dois –um 
movimento acentuado pelo “rachar” do revestimento–; ou ainda as escoras inclinadas em Sombras 
de Color, que sustêm o manto deformado que cobre o espaço, entregando a todo o conjunto um ar 
instável. 

Tudo isto é mais uma vez análogo à ruralidade, onde as estruturas não se sobre-dimensionam, e 
quando as construções atingem os seus estados últimos de deformação não se substituem nem se 
retiram, simplesmente colapsam e eventualmente desaparecem, confundidas com o horizonte. Por 
isso mesmo o arquitecto diz que seria difícil chegar a tais observações desde a cidade . Quem sabe 197

se empregou aquelas formas para gerar uma reacção emocional? Mas não entremos dentro deste 
nível de especulação, os factos são o suficiente. 

E o que se pode reconhecer é que o fragmentado, o incompleto, o “jogo azarado” dos seus 
imaginários permitiam-lhe deixar leituras abertas no projecto e no acto de projectar. Como explica 
Dafne Ariztía, antiga aluna, assistente e amiga: 

Tinha esse discurso muito marcado. Por isso mesmo os exercícios eram de aula em aula, 
porque as coisas não são eternas, nem completas. O projecto não se concebia de uma só vez, 
mas pouco a pouco, com enunciados curtos, pequenas tarefas, que iam somando 
complexidade ao projecto e iam levando àquilo que seria o exercício final, e que no 
princípio podia nem ser percebido.  198

Um exercício comum dos seus ateliers consistia em fazer uma colagem “à maneira de David 
Hockney”, e nesse exercício recomendava: “Não tratem de ser tão concretos, nem procurem uma 
imagem objectivo, mas antes “uma imagem sugestiva” conformada por uma agrupação de vistas e 

 Eduardo Castillo, conferência ditada no âmbito do Porto Academy em 2014.196

 Eduardo Castillo, “Eduardo Castillo Ramírez”, entrevista realizada e publicada por Dostercios em 2014.197

 Dafne Ariztía, entrevista realizada pela autora a 26 de Abril de 2018.198
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escalas. Instalando coisas que entreguem leituras abertas sobre a sua morfologia, disposição e 
materialidade.”  Era consciente que  199

Através de uma crescente capacidade de tolerar a incerteza, a vagueza, a falta de definição e 
precisão, uma ilógica momentânea e os finais em aberto, gradualmente se aprende a habilidade 
de cooperar com o próprio trabalho, e a deixar que este faça as suas próprias sugestões e tome 
os seus próprios passos.  200

* 

Ao ser uma ambiguidade, a poesia pressupõe Um Modo de Ver. Reflecte um olhar e ao mesmo 
tempo entrega-o ao leitor, ao espectador, ou ao habitante. 

“A visão não é só o que vemos: é uma posição, uma ideia, uma geometria: um ponto de vista, no 
duplo sentido da expressão” , escrevia Castillo, citando a Octavio Paz. Também os seus 201

procedimentos projectuais poderiam ser uma referência a esta citação. As coisas que compunham os 
seus imaginários eram escolhidas e olhadas de um modo particular, desde “um ponto de vista”. E 
neste sentido funcionavam como objects trouvés: objectos encontrados pelo artista e possuidores de 
alguma ou algumas qualidades por ele identificadas, ou simplesmente pelo seu corpo intuídas, mas 
por isso mesmo por ele elegidos. 

A ruralidade, o precário e o banal eram percebidos através de um olhar positivo, pois apresentavam 
uma “vivacidade material” dificilmente igualada noutro contexto: quando os materiais exibem a sua 
materialidade e a sua temporalidade, quando a construção é fruto de um esforço pessoal, quando os 
objectos são capazes de reflectir e resolver “os problemas de sempre”, quando a vida não é perfeita e 
existe espaço para mais vida. Talvez o observador perceba, através das obras, aquele olhar, e, quem 
sabe, transforma o seu. Será que “despertará na sua própria pobreza”, finalmente “aliviado”? Afinal, 
segundo Castillo, parece não ter outro remédio. 

Os imaginários presentes nas “memórias de imagens” também se transformavam com cada olhar, 
sujeitos à sua e a cada interpretação. Deste modo eram descontextualizados da sua origem e 
reconstruídos ou redesenhados. Era uma operação que se situava entre a cópia e a criação. O seu 
valor estava, portanto, encriptado no processo de analogia, n’ “um ponto de vista”: “Inverter [ou 
descontextualizar] um objecto equivale a tirar-lhe o seu significado. O seu ser de objecto não é um 
ser-para-o-sujeito-pensante, senão um ser-para-o-olhar que o encontra desde um certo ângulo e não o 
reconhece de nenhuma outra maneira.”  202

E neste sentido pode-se identificar que o modo de ver de uma mesma imagem desdobrava-se em 
distintos níveis, tanto de ordem perceptível como conceptual: um total, que depende da sua história 
ou da História, quando o objecto observado ou retratado vale por si, e por isso decorrem geralmente 
de um contexto arquitectónico, são por exemplo os arquétipos ou as tipologias, e são muitas vezes 
transversais a distintos projectos; outro parcial, que depende de alguma qualidade específica que 

 Eduardo Castillo, “Taller Título Castillo Talca”, 2011 (blog criado por Castillo no âmbito do atelier em que orientava projectos finais de 199

curso em Talca).

 Juhani Pallasmaa, The Thinking Hand, 2009, p. 111.200

 Octavio Paz, Apariencia Desnuda, La Obra De Marcel Duchamp, 1994, p. 21.201

 Maurice Merleau-Ponty, Fenomenología de la Percepción, 1993, p. 268.202
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tenha a possibilidade, e que se tenha a vontade, de ser transladada ao projecto, como por exemplo a 
expressão formal de um objecto, algum detalhe construtivo ou uma textura, e por isso podem ser 
imagens provenientes de qualquer âmbito; e um conjuntural, que não tem um valor em si, nem total 
nem parcial, mas adquire valor num dado conjunto ou circunstância, depende portanto da associação 
entre outras imagens ou entre a imagem e o projecto, são geralmente decorrentes de algo temático, 
como por exemplo as fotografias de Bernd & Hilla Becher. 

Existem por certo mais níveis de observação, porque afinal a escolha daquelas imagens provém da 
intuição, de um pensamento arcaico, analógico e inexprimível; são sempre mais sugestivas que um 
sentido que se lhes possa atribuir, e por isso mesmo não se esgotam num olhar. É certo também que 
estes distintos níveis podem ocorrer, e de facto ocorrem a maior parte das vezes, numa mesma 
imagem, num mesmo elemento, dependendo do instante em que se incorpora ao projecto, e com o 
seu sobrepor possivelmente algumas perdem o valor, e são descartadas do conjunto, pois a sua 
presença passa a incomodar por serem um sem-sentido e talvez por se terem esgotado. Mas alguma 
vez despertaram algo no projecto, alguma vez contribuíram para a sua definição, mas esse “algo” 
finalmente levou a alguma outra coisa. 

* 

Por outro lado, não se pode negar que havia no sentido poético do projecto uma grande dose de 
Humor. O poeta procura a graça das coisas, Castillo também. 

A graça não estava em vencer o maior vão com a viga de aço mais fina que fosse possível, 
mas precisamente no contrário: vencer esse vão com uma tremenda viga de madeira, e que 
para mais se evidenciasse essa estrutura. O que resulta numa expressão completamente 
distinta do que se espera. 
E mostrar a estrutura justificava-se desde a economia. Claro que a viga de aço custa “tanto” 
dinheiro, mas para além disso é pobre, porque não entrega nenhuma graça. A intenção era 
procurar sempre a graça das coisas. Vencer esse vão com madeira, para além de sair mais 
barato, significa que metes o esforço noutro tipo de coisas. Já não é um esforço material, 
económico, senão que intelectual. Dar-lhe uma graça que não custa nada. Essa é a eco-

nomia.  203

Se algo que caracterizava o arquitecto era o seu sentido de humor improvável, “negro”, dizem 
alguns. Quando havia opção, a escolha era não fazer o óbvio. 

Talvez também por isso escolhia o meio rural, ordinário e ingénuo, para dar início à arquitectura, que 
é em si um meio culto e intelectual, como o próprio reconhecia. A relação aparentemente díspar 
entre os dois gera distintos graus de ambiguidade: ao nível da projectação, combinando modos de 
operar um tanto contraditórios –ora mais idealista, ora mais ambíguo, ora mais engenhoso, ora mais 
ingénuo–, e ao nível do imaginário projectual, reflectido na imagem final do próprio projecto, 
conjugando construções anónimas com obras de arte e de arquitectura de autores que culminaram os 
movimentos artísticos onde se inserem. Mas tudo isto se resolvia no processo analógico. (Afinal 
tudo depende de um ponto de vista). Eram combinações improváveis que geravam uma arquitectura 
insólita. 

 Dafne Ariztía, entrevista realizada pela autora a 26 de Abril de 2018.203
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Nas obras podemos encontrar do mesmo modo o seu humor. Por exemplo, na Casa Pantalón não se 
pode evitar pensar numa chaminé ao olhar para a grande clarabóia que se projecta da cobertura. A 
imagem assemelha-se a um desenho de uma criança que ainda representa a chaminé torta, como se 
esta se apoiasse simplesmente no telhado, e onde para mais a casa está partida em dois (fig. 32). 
Tudo isto é um autêntico desconcerto da percepção. 

Também alguns dos ateliers evidenciavam o “inversão deliberada da norma” . Basta apenas olhar 204

para o primeiro slide dos powerpoints inundados de imagens para perceber que o “T” de “Taller” era 
na verdade um sinal de “+”. Mas o desejo de quebrar os moldes culminou em dois memoráveis 
exercícios. Num deles tratou-se de traçar a cal um campo de futebol numa encosta de um cerro, que 
pelo declive do terreno seria impossível de ser utilizado para esse fim. O outro consistiu em traçar a 
cal o perímetro de uma medialuna  rural de 50 metros de diâmetro no centro da cidade de Talca, 205

que pela sua dimensão, no meio urbano, não poderia resultar uma circunferência ininterrupta. 
Inevitavelmente ia encontrando obstáculos, quebrando-se por muros, dobrando-se nas esquinas, 
subindo pelos passeios... Neste caso a perplexidade colectiva foi tal, que constituiu assunto de debate 
no jornal regional El Centro: 

Não foi propaganda política nem contacto extraterrestre, mas um exercício do atelier de 
segundo ano da Escola de Arquitectura da Universidade de Talca […]. 
A ideia do conotado arquitecto chileno, Eduardo Castillo, foi pensar o território urbano 
como tema central de estudo, debate e produção. […] A ideia era assimilar a escala, a 
dimensão e o tamanho, sob a memória de uma obra descontextualizada: o campo 
transplantado à cidade. 
[…] O problema foi que o prefeito Patricio Herrera, indignado com a situação, não recebeu 
informações expressas da Escola de Arquitectura interessada em experimentar sobre o 
território, nem foi prevista a limpeza imediata dos círculos. 
Ontem os espaços intervencionados foram apagados pelos próprios alunos, lavando uma 
efervescência social de cartas ao director e queixas formais que, no entanto, não acontece 
quando a cidade se enche de lixo ou quando a rua Uno Sur está contaminada à direita e à 

esquerda com o alto volume da música que sai dos alto-falantes de algumas lojas.  206

Mas se a opção era não fazer o óbvio, então e o uso justo dos materiais? Talvez se deva aclarar que 
nestes casos as coisas são como são e aparecem como tal. Não existe uma ilusão que se converte 
numa desilusão, uma vez que se “envolve o observador num plano que não é o da descriminação 
visual” , ou de qualquer outro sentido. De facto as coisas cumprem com a sua verdadeira 207

percepção, mas no fundo não podem ser entendidas segundo esse paradigma, e consequentemente 
existe uma perturbação que se converte em indagação, e talvez até em reflexão, como neste último 
caso. E no final de contas, é uma graça que não custa nada. Não poderia sair mais económico. 

 Colin Rowe, Manierismo y Arquitectura Moderna y Otros Ensayos, 1978, p. 40.204

 Recinto onde se realizam touradas. No campo é geralmente um simples curral circular.205

 El Centro, “El enigma de los circulos”, 7 de Novembro de 2007.206

 Colin Rowe, op.cit., p. 55.207
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*** 

Em síntese, podemos entender que um mesmo objecto contém, pelo menos, três níveis de significado 
poético consoante o momento em que este é percebido: um primeiro que está contido no objecto, 
sempre latente, mas nunca plenamente conhecido; no entanto é o que o leva à sua eleição e então a 
um segundo significado: aquele percebido ou intuído pelo artista, neste caso o arquitecto, 
relacionando-o com as suas memórias, vividas ou simplesmente sonhadas, transposto e 
materializado na obra, e conjugado com outros possíveis significados; este segundo por fim leva ao 
terceiro: aquele percebido pelo espectador, ou habitante, e já através da obra, sujeito a mais níveis de 
interpretação, e por isso submerso em mais camadas de ambiguidade. 

Para o poeta, trabalhar ambiguamente ou incorporar a ambiguidade na obra significa deixar mais 
espaço para possíveis significados, que cada um pode preencher com suas próprias experiências e 

memórias ou sonhos e ambições (ou simplesmente mobília). A ambiguidade na arquitectura também 
significa dar poucas instruções para o seu uso, e consequentemente favorece simples e novas formas 
de vida. O imaginário de Castillo permitia fazer o vínculo com este tipo de ambiguidade. 

E no seu caso em particular, a utilização daquele catálogo dava-lhe pistas sobre um modo de operar. 
Era uma maneira de se aproximar de uma arquitectura fruto de um saber não intelectualizado, do 
conhecimento tácito entranhado numa cultura e num correr de acontecimentos quotidianos que 
passam muitas vezes despercebidos; uma vida em pleno envolvimento com a matéria: o mundo real. 

Talvez a eleição deste imaginário se deva também pelo tempo em que se situam estes arquitectos –
Castillo, e aqueles que mais o influenciaram, Radic e del Sol–, onde a primazia das imagens gerou a 
sua sobre-oferta e levou ao esvaziar do seu sentido. É possível que seja esta a única maneira de 
conseguir atribuir-lhes de novo um sentido poético capaz de reconhecer a essência humana: escolher 
e revisitar um imaginário análogo a uma história pessoal e colectiva, aliados uma tradição –mesmo 
que seja a “tradição do desamparo”– que apresenta modelos capazes, tanto de interpretar, como 
acolher a nossa vida. Assim, trazidos à realidade através de imagens, materializados, os fragmentos 
do passado tornam-se materiais de projecto. E como tal, materiais de arquitectura. 
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24.1.  Alminha, fotografias de Smiljan Radic, 
imagens de referência de Eduardo Castillo.

24.2.  Capilla l’Animita, Florida (Eduardo Castillo, 1997; 
1999).

25.1.  Galinheiros, fotografia de Eduardo Castillo.

25.2.  Casa Gallinero, Florida (Eduardo Castillo, 2000; 
2002-2008).

26.1.  Casa chilena, fotografia de Smiljan Radic, 
imagem de referência de Eduardo Castillo.

26.2.  Casa Manto/ V/ Pantalón, San Felipe 
(Eduardo Castillo, 2002; 2005-2006).

27.1.  Silos de cereais, fotografia de 
Eduardo Castillo.

27.2.  Capilla Silo, Pirque (Eduardo Castillo, 
2004).
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28.1.  Sala de estar da Casa Morales, Marfa 
(reabilitação de Donald Judd, 1976).

28.2.  Grain Silos (Bernd e Hilla Becher, 1950’s).

28.3. Chair (David Hockney, 1985).

28.5.  Casa Tanikawa, Gunma (Kazuo Shinohara, 1974).

28.4. Isometric Projection #13 (Sol 
LeWitt,1981).

28.6. Quiosque de flores, Malmö (Sigurd Lewerentz, 
1969).

28.8.  The Charm of Subsistence 
(Martin Puryear, 1989). 

28.7.  Sharp and Flat (Martin Puryear, 
1987).

Fig. 28.  Algumas referências frequentes entre as “memórias de imagens” de Eduardo Castillo.
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32.2.  Vista exterior 
da Casa Pantalón.

32.1.  Desenho infantil.

31.1.  Vista interior da 
Capilla l’Animita.

31.2.  Vista exterior da Capilla l’Animita.

30.  Corte construtivo da Casa Pantalón.

29.2.  Maquete volumétrica de Sombras de Color.

29.1. Maquete volumétrica da Casa Pantalón.



 

 

Depois de passar pelo estado da arte caracterizado por um uso não 
referencial e não significante da matéria e de elaborar sobre o 
conceito de matéria como o mundo real, cuja experiência através da 
nossa matéria –o corpo– constitui uma muda e contínua fonte de 
conhecimento, foi abordado o modus operandi de Eduardo Castillo, 
no qual se encontram e combinam distintos modos de trabalhar os 
materiais –o elemento mais concreto do mundo físico da matéria–, 

que passam, sem nenhuma ordem em particular, pela experiência directa com eles (O Artesão), por 
reflectir e potenciar as características materiais, isto é, ontológicas, neles inerentes (O Justo), e por 
descobrir e produzir o seu sentido poético (O Poeta). 

Isto pressupõe que existe uma repetição desse conjunto de estratégias projectuais, e que em cada 
caso resulta numa nova obra. E por isso deveria poder-se tecer estas estratégias num único caso, a 
fim de comprovar que estas se combinam e formam uma unidade –quando para mais estão aqui 
fragmentadas em três personagens, sendo que na verdade estamos a falar de uma única. Mas porquê 
um caso? Está claro que os procedimentos projectuais apresentam variações em cada projecto, mas 
no final, “Dificilmente uma pessoa tem mais que um poema para escrever na sua vida.”  208

* 

A Casa Gallinero (fig. 33) foi projectada e oferecida por Eduardo Castillo à sua família depois de 
associado a Smiljan Radic terem ganho o concurso para o Bairro Cívico de Concepción. Foi erguida 
(de 2002 a 2008) pelo seu pai no mesmo terreno em Florida onde, desde 1987, habita a família, ao 
lado da sua antiga casa e da Capilla l’Animita, as duas mais tarde destruídas, a primeira pelo 
arquitecto, a segunda pelo terramoto de 27 de Fevereiro de 2010. 

Os pais, que aí habitam diariamente, continuam o trabalho de sempre: Juan, a carpintaria, a Elena, a 
cozinha, e os dois, a agricultura e a criação de animais para consumo próprio. Os irmãos, já 
profissionais, visitam a casa com os filhos nos fins-de-semana prolongados e nas férias. Às vezes a 

 Jorge Teillier, “Sobre el mundo donde verdaderamente habito o la experiencia poética”, Los Dominios Perdidos, 2015, p. 186.208
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TERCEIRA PARTE

A Casa 

Gallinero



casa enche-se de gente, e alguns têm de dormir no sofá desenhado por Donald Judd e construído por 
Juan. 

Para além da antiga casa e da capela, mais coisas foram destruídas. No verão de 2016 para 2017 uma 
vaga de incêndios no Chile devastou mais de meio milhão de hectares , e entre eles os arredores da 209

Casa Gallinero. Queimaram-se os armazéns dos alimentos, os recintos dos animais, algumas 
plantações e a oficina do pai. A casa salvou-se, com um vidro rachado e duas tábuas que compõem a 
moldura que esperam a sua reposição. 

*** 

Galinheiro é que o que se chama às estruturas industriais destinadas à criação de galinhas 
para a produção de ovos. Os recursos deste lugar geram-se à base da produção de pinho para 
madeira e da produção de ovos. E no fundo, esta foi a arquitectura que encontrei para 

associar-me com esse entorno.  210

Desde o imaginário rural, Castillo tomou os galinheiros (fig. 34) daquele lugar, e mais tarde a 
tipologia dos espigueiros galegos (fig. 35), como “objectos de afecto”, ou objects trouvés, ao 
identificar que apresentavam uma síntese material e estrutural, como também certas qualidades 
sensoriais e poéticas possíveis de se transladar à arquitectura. E deu assim início à sua “memória de 
imagens”. 

Como na tipologia daqueles galinheiros, o corpo arquitectónico foi resolvido através de uma única 
secção que constrói um amplo volume de ar ao ser repetida em paralelo. O construtor do projecto ia 
ser o seu pai, e deste modo a madeira deveria ser o material com o qual ia construir. A partir destes 
desígnios o artesão começou a modelar o projecto. 

Através de maquetes estruturais e construtivas (fig. 36) pôde resolver, ou melhor, descobrir a 
resolução da estrutura com o engenho da ingenuidade próprios de um artesão. Assim, e guiando-se 
pelos valores do justo, a estrutura foi adquirindo forma ao justapor a mínima quantidade de tábuas de 
madeira (representadas por ripas nas maquetes) necessárias, sujeitando-as a esforços de flexão e 
compressão paralela ao fio da madeira, e espaçando as secções numa distância máxima. 

Deste modo, uma secção em madeira de pinho de 4 e 3,2m de comprimento constrói o volume da 
casa e uma cobertura em consola ao ser repetida a cada 75 centímetros, 32 vezes, e depois travada 
por meio de travessas (tarugos mas de paramento e de cobertura) e entalada, na sua armação vertical, 
entre duas chapas de PVC ondulado, na cobertura por madeira (no interior) e chapa ondulada de 
zinco (no exterior), e no piso por madeira. Por sua vez, este volume é levantado, como um 
espigueiro, e suportado por quatro vigas niveladas por cunhas e, na sua maioria, simplesmente 
apoiadas em 16x4 pilotis (fig. 37 e 38: axonometria e planos). No interior deste volume tubular o 
arquitecto instalou um núcleo que alberga a cozinha, uma casa de banho e três quartos. 

A estrutura deveria ser simétrica para ajudar a prever o seu comportamento, indispensável para os 
recorrentes casos de acções sísmicas no país. A madeira de secção rectangular (10’’x1’’x4m e 
8x1½’’x3,2m) confere à estrutura a sua resistência à flexão, garantindo a capacidade de carga da 

 Conaf, “Estadísticas - Resumen Nacional Ocurrencia (Número) y Daño (Superficie Afectada) por Incendios Forestales 1964 - 2018”.209

 Eduardo Castillo, conferência ditada no âmbito do Porto Academy em 2014.210
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cobertura para as acções gravíticas, e, mais os tarugos cruzados que articulam as quatro vigas 
mestras, a sua resistência a movimentos horizontais perpendiculares ao comprimento da casa; 
enquanto as quatro vigas que suportam o volume da casa –que, em conjunto com os pilotis, também 
garantem a sua capacidade de carga–, as duas vigas da cobertura e o revestimento que entala o 
esqueleto, lhe conferem rigidez e resistência a movimentos horizontais paralelos ao comprimento da 
casa. Oito contraventamentos nos lados e duas nos topos contribuem para a rigidez e resistência da 
casa a movimentos de torção, assim como o núcleo interior. 

A articulação da madeira foi resolvida da mesma maneira que os móveis de Autoprogettazione  de 211

Enzo Mari (fig. 39): justapondo o número mínimo de tábuas e unindo-as através de um simples 
sistema de ligações pregadas, de modo que fosse bastante exequível para qualquer construtor, neste 
caso, o seu pai. 

De facto, Enzo Mari era outra constante referência de Castillo –que nesta casa é onde mais se 
manifesta–, não só pelo sistema construtivo inerente à sua produção, mas também pelo discurso 
político que continha . “Com o termo autoprogettazione (auto-projectação) Mari designa um 212

exercício a ser realizado individualmente para melhorar a compreensão da sinceridade por detrás de 
um projecto de design” , ensinando a ter um olhar crítico sobre a produção dos objectos, a partir de 213

uma técnica de construção e de um material acessíveis, afastando-se também assim da ideia de 
direitos de autor e de produção industrial ao autorizar qualquer pessoa,“excepto fábricas e 
comerciantes” , a reproduzi-los. 214

Este é um exemplo de uma referência visual que se desdobra em distintos níveis de leitura. Existe 
um de ordem perceptível e parcial, que tem origem no detalhe, na maneira de unir as peças através 
da sobreposição e do pregar; outro, a nível perceptível e total, que diz respeito à expressão material 
dessas mesmas peças, transposta à tipologia do galinheiro; e outro de nível conceptual e total, que se 
relaciona com o discurso político que lhe deu origem, que por sua vez se relaciona com a história de 
Itália, que se podia dizer análoga à história do Chile, e à história do arquitecto. Por isso a imagem 
dos móveis de Mari era muitas vezes associada com uma outra imagem (fig. 40), que tem um nível 
de leitura conceptual total e adquire, em relação com aquela e com o projecto, um outro: conjuntural, 
tanto conceptual, como perceptível, pois podemos verificar que os cartazes da imagem têm a mesma 
expressão material e construtiva que os móveis. 

No fundo, as intenções do projecto de Mari resumem as de Castillo quanto ao uso dos materiais, 
segundo uma perspectiva tanto política como ética: “Como é possível conceber a forma como um 
valor em vez de a corresponder estritamente ao conteúdo?” ; “[A] qualidade é determinada quando 215

a forma de um produto não parece, mas simplesmente é.”  Pelo que todo este esqueleto e o seu 216

método construtivo foram, dentro do possível, deixados à vista, e as tábuas de madeira com as 
arestas vivas, convertendo a obra numa revelação mecânica e construtiva da sua arquitectura e da 

 Autoprogettazione é um conjunto de desenhos de Enzo Mari de móveis de fácil assemblagem, nos qual se utilizam apenas tábuas de 211

madeira em bruto e pregos, e cuja junção através da sobreposição faz com que não tenham de ser cortadas com grande precisão.

 Eduardo Castillo, “Gestos Elementales” (entrevista de Soledad Soria), Arquetipos y Abstracción, Summa+, nº 124, 2012, p. 98.212

 Maurizio Corraini, “Introduction to the second edition”, autoprogettazione?, 2016, p. 5.213

 Enzo Mari, “Proposta per un’Autoprogettazione”, ibid., 2016, p. 1.214

 Ibid., p. 49.215

 Ibid., p. 5.216
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sua história, e por isso, numa manifestação da condição ontológica da sua matéria. No fundo, assim 
como o tijolo nas igrejas de Lewerentz, a casa parece destinada a mostrar o que são tábuas de 
madeira, envolvendo-nos sensorialmente neste material a partir da sua materialidade. 

* 

Como em todos os casos, o revestimento do corpo arquitectónico forma uma absoluta unidade com o 
seu esqueleto e contribuiu para a definição da atmosfera interior, assim como para o carácter objectal 
da obra. Três níveis de placas onduladas de zinco fazem a cobertura. As placas ao centro ajudam a 
manter as tábuas de madeira em consola, e estas por suas vez tensam a placa. O perímetro do corpo 
está revestido por duas placas onduladas de PVC branco translúcido, uma de cada lado, ajudando a 
travar a estrutura que revestem, e ao mesmo tempo deixando adivinhá-la, conferindo ao interior uma 
luz leitosa, como os shōji nas casas japonesas (fig. 41). A superfície táctil deste revestimento é 
diferente conforme a escala dos espaços: as placas no exterior têm uma ondulação mais “grossa”: 
com maior amplitude e comprimento, para ser percebida à distância; enquanto no interior, é mais 
fina, por haver uma maior proximidade com quem habita o espaço. No fim este volume parece 
“cortado” nos topos, onde se instalaram dois panos de vidro, que se cobrem com cortinas. 

A planta livre no interior do galinheiro permitiu então dispor os quartos e os serviços à maneira de 
móveis no interior de um grande quarto, e para resolver a disposição destes volumes Castillo 
recorreu a maquetes volumétricas (fig. 42). Desta vez, concentrando-os num único volume disposto 
no meio desse “quarto”, criou o seu acesso por ambos os lados através de portas de correr (à 
excepção da casa de banho, com portas de batente) que preenchem ou libertam a totalidade do plano 
paralelo ao comprimento da casa, deixando entrar a agradável luz filtrada pelo PVC, e gerando, no 
interior de cada divisão, um espaço com uma forma tubular, como a Boathouse de Donald Judd, que 
é revestido em madeira de pinho que dá voltas ao espaço numa única direcção, acentuando a sua 
forma e a individualidade formal em relação ao resto da casa (fig. 43). 

A madeira e aquela penumbra entregam à casa uma atmosfera calorosa, e as portas de correr em 
cipreste perfumam-na de um agradável aroma a madeira que nos recebe assim que abrimos qualquer 
uma das suas duas portas de entrada. Com isto e com a combinação de texturas, conseguiu entregar 
uma forte sensualidade a um simples galinheiro. Sem o acto de se voltar sobre a materialidade talvez 
nunca teria conseguido “encontrar nos problemas, as oportunidades que trazem encobertas”, e fazer 
das restrições uma autêntica virtude. 

* 

Não podemos esquecer de mencionar o sentido poético de tudo isto. Não só está presente a analogia 
entre uma casa e um galinheiro e um espigueiro –e não deixa de ser curioso como o criadero  217

anexo à casa não se parece a um galinheiro, mas a uma casa do sul do Chile (fig. 44)–, como o jogo 
volumétrico entre essa tipologia construtiva e os recintos interiores com as suas enormes portas de 
correr conferem ao espaço uma grande liberdade de uso e amplia-o ao gerar uma infinidade de 
percursos que possibilitam um contínuo passeio doméstico, como alguma linha imaginária que vai 
unindo os acontecimentos diários, ou simplesmente um eterno deambular. Esta é a “forma 
inacabada” de que fala del Sol a Castillo: 

 Tipologia de construção destinada à criação de animais, neste caso funciona como galinheiro e estábulo.217
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Isto levado às últimas consequências é o inacabado, aquilo que fica em aberto e não se 
esgota, porque sempre se renova, como a água de um rio que não se seca. […] Chamo 
inacabado, não a uma coisa que o pintor se esqueceu de terminar, ou  que se tenha 
esquecido de cobrir, mas ao mesmo que tu fazes (dirigindo-se a Castillo), a generosidade do 
espaço. Porque nas tuas construções –ainda que me digas que não queres que fale delas– há 
lugar para muitas coisas.  218

A mesma generosidade que têm os espaços intersticiais, porque é algo que “fica em aberto”: uma 
distância que não se pode medir porque “há lugar para muitas coisas”. 

Para além de ser uma interpretação positiva –pragmática e poética– de um galinheiro, as aberturas 
para o exterior entregam também um particular modo de ver. De facto, o tema das “vistas” não é 
incomum para os amantes da matéria, que frequentemente rejeitam edifícios acristalados, preferindo 
uma certa mudez na relação com o exterior. Para Castillo a arquitectura deveria construir uma 
paisagem interior: uma interioridade , que no final é algo que se dá em nós e que depende de “um 219

ponto de vista”, e ainda que este seja subjectivo, depende do modo como as coisas são reveladas, e 
“para que algo apareça de repente tem de se ocultar um pouco, não se pode mostrar tudo” . Por 220

isso também o exterior deveria aparecer através aberturas mais comedidas, como as pequenas 
clarabóias, onde o céu finalmente aparece, precisamente por ser a única vista desde as divisões 
interiores. 

Também as portas deixam ver para o exterior, mas duas destas têm uma particularidade: abrem para 
o “nada” (fig. 45). A presença e a dimensão daqueles vãos deve-se à simetria da estrutura, mas 
porque é que se podem abrir, pelo menos na totalidade? Será apenas para perturbar a nossa 
percepção? Ou será para nos podermos sentar na sua soleira de pernas penduradas para fora? Não 
sabemos, e na verdade não importa saber. 

E neste sentido também a secção final das vigas (fig. 46.1) que sustentam a parte da cobertura em 
consola são exemplos da sua escolha por não fazer o óbvio: “Trata-se de uma superfície 
diferenciada, deliberada, que concentra a atenção” . Estas secções parecem não desempenhar 221

algum papel estrutural –e de facto não existem na primeira versão do projecto–, parecem inclusive a 
ponto de cair, como o entablamento quebrado de Giulio Romano no Palazzo del Te (fig. 46.2). Será 
que deslocou essa secção para passar uma caleira? Não, essa passa junto à parede exterior da casa. 
Será que a viga não alcançava a dimensão pretendida para a consola e essa secção é um acrescento? 
Sim, parece que sim, mas não podemos negar a sensação de instabilidade que nos provoca por 
contrariar a claridade estrutural do conjunto. De facto poderia dizer-se que estes se tratam de gestos 
maneiristas, já que “o arquitecto maneirista trabalha em favor de um ênfase provocador, em favor da 
eliminação visual da massa, em favor da exploração ou da negação das ideias de carga ou de 
aparente estabilidade.”  O que é isto senão uma manifestação do seu humor? 222

 Germán del Sol, Conversaciones Informales. Germán del Sol (entrevista de Eduardo Castillo), 2009, par. 58 e 63.218

 Este conceito é discutido por Eduardo Castillo e Germán del Sol em Conversaciones Informales. Germán del Sol, 2009, par. 138-147, e 219

na entrevista realizada pela autora a del Sol.

 Germán del Sol, entrevista realizada pela autora a 3 de Maio de 2018.220

 Colin Rowe, Manierismo y Arquitectura Moderna y Otros Ensayos, 1978, p. 37.221

 Ibid., p. 54.222
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*** 

No fim de contas o que foi apresentado poderia parecer bastante simples: aquele cruzar de 
referências e o contacto directo com a matéria tratavam de ir encontrando uma solução adequada aos 
recursos disponíveis, que através da experiência e reduzida a gestos elementares, conseguisse 
construir “um grande volume de ar” que entregasse uma amplitude para viver em liberdade, assim 
como qualidades estéticas e poéticas ao espaço, dadas pelas qualidades da matéria que o envolve. 
Mas talvez porque essa “redução” a gestos elementares era antes uma concentração, e porque na 
experiência sempre se encontra algo inexprimível, as coisas não se simplificam, condensam-se e 
tornam-se bastante herméticas, por isso é que, como diz Germán del Sol, “É muito difícil falar das 
obras do Eduardo, porque parecem muito simples, mas são muito complexas.”  223

E talvez a obra não fique apenas por aqui. Também os objectos do quotidiano vêm contribuir para a 
atmosfera da casa, expostos ao longo de prateleiras e mais prateleiras, em bancos, ou até no chão, 
nada se oculta (fotografias em anexo). Coisas entre coisas, e a arquitectura é apenas mais uma delas, 
(talvez a presença dos móveis de Enzo Mari, que partilham a mesma expressão de “assemblagem” 
que a casa, contribuam para esta leitura). Com tudo isto a casa não só acolhe, mas emana uma forma 
de vida, que, tal como a poesia de Jorge Teillier, transcende o quotidiano, utilizando o quotidiano : 224

um galinheiro low-tech, um espigueiro, uns móveis DIY, umas placas de PVC, uns tectos de zinco… 
Devolvendo-nos a uma forma de vida mais simples, livre e transparente, e em comunhão com as 
coisas, que não precisam de ser extraordinárias, nem muitas. 

Deste modo a sua obra, “levantada quase sempre com os mesmos recursos que as cofragens de um 
mestre de obras” , e o seu modus operandi, concentrado numa justa materialidade, em vez de uma 225

frustração, tornaram-se um alívio: uma verdadeira apologia do “mundo duro, aquele que ninguém 
quer” , uma apologia da “fatigada história” dos materiais, fruto da história política do Chile, fruto 226

da sua história. Com isto não pretendia vincular-se a uma expressão vernácula, mas antes ao 
engenho que obriga a pobreza, porque “todos somos pobres de alguma maneira” . E no fundo este 227

alívio é talvez uma força maior que aquela necessária para resistir os terramotos que a cada instante 
arremetem contra o seu país, é a força necessária para resistir a todas as misérias da vida. Pelo que 
em virtude disto, assim termina “texturing”: 

Senhor Arquitecto: –disse-me– 
O que podemos construir no nosso país, 
se a história se remete ao que se passou ontem, e a religião se constrói à base de alminhas… 
numa infinita estrada de sinais, 
que vão marcando o seu esquecimento…? 
Abandonado, perdido, desaparecido, parece nosso, mas –disse–, 
talvez reste a esperança, 
tão apenas a esperança.  228

 Germán del Sol, entrevista realizada pela autora a 3 de Maio de 2018.223

 Jorge Teillier, op. cit., p. 187.224

 Patricio Mardones, “Bambalina”, texto de apresentação de Sonido Opaco, 2013.225

 Eduardo Castillo, “forma/ideología”, Igual Casi Igual, 2000, par. 5.226

 Eduardo Castillo, “Eduardo Castillo Ramírez” (entrevista de Alejandro Aravena), Material de Arquitectura, 2003, p. 135.227

 Eduardo Castillo, “texturing” (como apresentado na conferência “Sub-40 arquitectura y procesos” em 2013 e no Porto Academy em 2014.228
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33.  Casa Gallinero, Florida (Eduardo Castillo, 2000; 2002-2008).

34.1.  Estruturas industriais para criação de galinhas. 34.2.  Modelo virtual da primeira versão do 
projecto.

36.  Maquete construtiva da primeira versão do projecto.

35.1.  Espigueiro galego, imagem de referência 
de Eduardo Castillo.

35.2.  Maquete construtiva da segunda versão 
do projecto.
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37.  Axonometria.
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39.1  Autopregettazione modelo 1123xP (Enzo Mari, 1974), imagem de referência 
de Eduardo Castillo.

39.2  Autopregettazione modelo 1123xN (Enzo Mari, 1974), imagem de referência de Eduardo Castillo.

41.1.  Pormenor do revestimento pelo 
interior.

41.2.  Vista interior da sala.

40.  Falce e martello (Enzo Mari, 1972), 
imagem de referência de Castillo.
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42.  Maquete volumétrica da primeira versão do 
projecto.

43.1.  Boathouse de Eichholteren, Lago Lucerna (Donald 
Judd, 1992), imagem de referência de Eduardo Castillo.

43.2.  Vista interior dos quartos.

44.  Criadero en Florida (Eduardo Castillo, 2017).

45.  Vista exterior da casa.

46.1.  Vista exterior da casa.

46.2. Palazzo del Te, Mantua (Giulio Romano, c. 
1525-1534).



Todo o exposto poderia-nos levar a uma única e grande conclusão: 
que a arquitectura é uma verdadeira “overdose de matéria” . Na 229

verdade, o Universo é uma overdose de matéria (está claro que isto é 
uma hipérbole, porque, por enquanto, é a dose adequada), e também 
de espaço, já que não há um sem o outro. Mas o que é certo é que, 
como diz Eduardo Souto de Moura, “o espaço para um arquitecto 
não existe, por isso desenhamos os limites que dão a impressão do 

espaço.”  E onde não existe matéria, não existe impressão. Sem esta consideração, qualquer 230

metodologia de projecto se converte numa especulação. 

* 

Como um verdadeiro artesão, Eduardo Castillo concebia o projecto através da materialidade e 
centrado na materialidade. Para si, “entender […] a arquitectura à luz de um conceito reducionista 
como o “espaço arquitectónico”, anula uma infinita quantidade de matizes, onde finalmente a 
arquitectura se apresenta”  E para além disso entendia que o próprio processo de projecto não 231

devia supor que pode abordar de modo directo as percepções salvando o passo de envolver-se com a 
matéria que as produz. 

Mas afinal pode ainda surgir a seguinte pergunta ao leitor: o que é a materialidade? Certamente que 
depois de 76 páginas orbitando este tema cada qual poderia inferir uma resposta –e certamente esta 
seria a mais correcta, porque afinal o conhecimento é sempre subjectivo–, mas a fim de eliminar 
qualquer dúvida residual, apesar de não ser intenção destas reflexões oferecer definições como se 
fossem verdades últimas, atrevo-me a transpor para aqui uma definição comum (a que se encontra na 
maioria dos dicionários) e o suficientemente ampla, de maneira a não reduzi-la a nada em particular: 
a materialidade é a qualidade daquilo que tem substância. Ou seja, é o que caracteriza qualquer 
coisa, e por isso, o que a possibilita de se relacionar com outra coisa no mundo real, e no caso que 
nos interessa, é a característica que possibilita qualquer coisa de se relacionar com o corpo que 
habita a arquitectura, assim como, está claro, com aquele que a materializa. Isto dá-se porque é 
aquilo que origina os fenómenos e ao mesmo tempo constitui o instrumento que permite a sua 
percepção. É por este aspecto que a matéria se tem tornado um elemento central na disciplina, e 
toma especial importância no projecto. 

Como argumentado, o compromisso com a matéria pode levar a uma vida em comunhão com as 
coisas porque a relação do sujeito com com elas está para lá do exprimível, para lá do consciente: “A 
expressão artística está envolvida com significados pré-verbais do mundo, significados que são 
incorporados e vividos em vez de entendidos de uma maneira meramente intelectual.”  Mas não só 232

a expressão, como a sua produção, está envolvida com significados pré-verbais do mundo, uma vez 
que a matéria na arquitectura constitui tanto os seus materiais de construção como os seus 
instrumentos de projecto, está presente no resultado e no processo, ou seja, é tanto o seu fim como o 
seu meio, e por isso este compromisso deve ser igualmente para com os processos da criação. 

 Eduardo Castillo, “sobre-dosis de materia”, Igual Casi Igual, 2000.229

 Eduardo Souto de Moura, “Sensing Spaces: Architecture Reimagined”, exposição realizada na Royal Academy of Arts, Londres, 2014.230

 Eduardo Castillo, “Eduardo Castillo Ramírez” (entrevista de Alejandro Aravena), Material de Arquitectura, 2003, p. 138.231

 Juhani Pallasmaa, The Eyes of the Skin, 2005, p. 25.232
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Conclusão 



Através do corpo, da experiência, pode-se operar em liberdade segundo esses significados e explorar 
as qualidades dos materiais confiando na própria realidade física para as revelar. Ouso a ir mais 
longe dizendo que só através da materialidade é possível conceber o projecto para o encontro real 
com este, e não como uma mera construção idealizada, uma vez que só a partir da nossa matéria é 
possível a sua abstracção. 

Por outro lado, o compromisso com a experiência exige uma contínua reflexão na acção, pois o acto 
de descobrir envolve o seu próprio diagnóstico, o que permite a construção de um sentido crítico 
ancorado na realidade e no acumular de experiência, concedendo o antídoto para o “veneno”, como 
dizia Loos, que deu à nossa cultura ocidental toda esta quantidade de engenhosas publicações 
editoriais que impediram aos arquitectos de gerar qualquer reflexão própria. Porque lamentável-
mente as suas palavras prolongaram-se, e talvez de maneira intensificada, até aos dias de hoje: 

O arquitecto retira tudo os livros. Uma enorme literatura provém-no de tudo o que é digno 
de saber-se. [...] Ao arquitecto é-lhe indiferente que aprenda as formas de maneira que as 
possa copiar de memória ou se deve ter diante de si o modelo, durante a sua “criação 
artística”. [...] Cada um deseja ver a sua coisa eternizada em novas publicações, e com isto 
chegou um grande número de revistas de arquitectura para satisfazer a vaidade dos 
arquitectos.  233

Mas como nos leva a concluir o nosso caso (e, felizmente, não só), todas as ideias têm que ser 
testadas através da sabedoria do corpo, da capacidade empática de cada um: “quando a origem não é 
do próprio, não se dá a possibilidade de estendê-la ou desenvolvê-la” . Não há outra autoridade ou 234

outro modo de testá-las. “Só os artistas fracos procuram a aceitação e a autorização exterior”, pois 
aquele pensamento crítico, que deriva do encontro com o nosso próprio “limite existencial” –o 
corpo–, não requer aceitação ou reconhecimento exteriores .  235

Foi por efeito deste preceito que para Castillo a arquitectura se converteu numa experiência de 
introspecção. Havia uma meditação sobre os objectos rurais e a sua experiência de vida, criando a 
partir desta o seu campo de referências –sem por isso desistir do mesmo acto da experiência–, onde a 
sua posição oscilava entre dois pólos, combinando-os, sem por isso conciliá-los: um estável e 
racional, uma meditação voltada para o exterior, que resultava num uso justo dos materiais; e outro 
emocional, voltado para o seu interior, de onde provinham as suas analogias e um olhar poético 
sobre “um mundo que ninguém quer”, e do qual emergia um tom inquietante (como podemos ver 
pelo repetido uso de vocábulos como “talvez”, do modo condicional e da interrogação nos seus 
escritos) e melancólico, mas também optimista, pois o incompleto deixa espaço a ser completado –
senão seríamos todos “uns pobres homens ricos” . E deste modo estabeleceu uma relação entre 236

arquitectura e biografia que atravessa o seu modus operandi e toda a sua obra. 

Em síntese (e porque chegou a altura de cobrar sentido ao título do trabalho), Eduardo Castillo 
procurou na sua interioridade “a interioridade dos materiais”. Pois é quando se trabalha os materiais 

 Adolf Loos, “Arquitectura” (com alteração da conjugação dos tempos verbais para o Presente do Indicativo), Escritos II, 1993, p. 26.233

 Eduardo Castillo, op.cit., p. 135.234

 Juhani Pallasmaa, The Thinking Hand, 2009, p. 125.235

 Adolf Loos, “De un pobre hombre rico”, Escritos I, 2004, p. 246-250.236
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“com uma intensidade que afecta o interior”  que estes se superam, e à causa desses fenómenos 237

transformam-se em Arquitectura (com A maiúsculo), dando origem à confusão entre a importância 
do Espaço e da Matéria que possibilita a sua impressão. O que talvez faça sentido quando se fala no 
lugar a ser habitado, mas não quando se trata de estabelecer uma metodologia de trabalho. 

* 

Finalmente parece que nos encontramos em posição de responder à pergunta que surgiu há várias 
páginas atrás: será uma materialidade sem história e sem ideais capaz de conquistar a 
insubstancialidade do Espaço? Tudo indica que não. A matéria não se pode constituir de apenas 
presente, até porque requer de uma espessura temporal para as “coisas” que a constituem se 
movimentarem, mas essencialmente porque, como dizia Rossi citando a Walter Benjamin, estamos e 
somos constantemente deformados pelos nexos das coisas . Como sujeitos recebemos uma série de 238

estímulos sensíveis não só pelas qualidades inerentes a cada objecto, mas em relação com os 
outros . Transcendendo assim o mero empirismo, uma vez que as coisas cobram o seu sentido na 239

sequência de um passado, e ainda que este seja colectivo, cobram-no na percepção de cada sujeito. 

A propósito disto, depois de explicar que a partir da experiência existencial se acumula um “depósito 
de sintomas” que determinam a relação entre o sujeito e o mundo dos objectos, von Hildebrand 
esclarece que: 

… aquilo que sem mais nem menos denominamos vida natural é na realidade a sua vivência 
mediante a representação. [...] Ora, a natureza não possui sempre essa mímica viva que 
necessitamos para estimular a nossa simpatia e adquirir as nossas representações, essa 
mímica do material total da experiência em associação com a sensação corporal directa [...]. 
Portanto o artista não se atará à correspondente aparência natural, nem se aderirá a ela, 
senão que desenvolverá por si mesmo uma linguagem segundo a sua força subjectiva e fará 

valer na sua obra a exigência geral mesmo frente a um caso particular  [alcançando assim 240

a sua significação artística ]. 241

Pelo que afinal é possível chegar a uma verdadeira conclusão: a materialidade, ainda que alimentada 
por um ambiente de discussão internacional e influenciada pelas relações que cada arquitecto 
estabelece, ou talvez igualmente por isso, é simplesmente uma questão de carácter pessoal e 
biográfico. (E no fundo, a arquitectura também.) 

*** 

O desfecho desta investigação tornou-se assim uma situação inquietante. Seguramente o caso de 
Eduardo Castillo ajuda-nos a ampliar o campo de referências, e pode até constituir um bom exemplo 
de um modo de conceber o projecto através da experiência com os materiais. Mas a noção da 
matéria como uma questão biográfica não pode formar uma teoria da projectação, nem sequer uma 
referência ao modo de projectar. Contrariamente ao que se tinha proposto no início, o de Castillo não 

 Germán del Sol, entrevista realizada pela autora a 3 de Maio de 2018.237

 Walter Benjamin cit. em Aldo Rossi, “La Arquitectura Analoga”, Aldo Rossi, 2C Construcción de la Ciudad, nº2, 1975, p. 8.238

 Alberto Sato, “Los Materiales de la Materia o la Materia de la Materia”.239

 Adolf von Hildebrand, El Problema de la Forma en la Obra de Arte, 1988, p. 81.240

 Ibid., p. 32.241
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pode constituir um caso nestes termos. Se a matéria se converte numa questão autobiográfica, esta 
requer da sua inocência, pois uma vez que seja um discurso intelectualizado, converte-se na 
referência da sua própria prática. 

Assim, dada a impossibilidade de aspirar a uma materialidade autobiográfica, podemos apenas 
aspirar a que a nossa biografia possa conduzir a matéria do projecto. É por esta razão que Pallasmaa 
termina o seu livro The Eyes of the Skin (1996) com uma sentença de Frank Lloyd Wright: “Aquilo 
que hoje é mais necessário na arquitetura é a mesma coisa que é mais necessária na vida –
Integridade.”  Só deste modo se pode constituir tal relação entre o projecto e a vida, e pensando 242

bem, talvez seja este o caso de Castillo. 

No fim, não podia “o mestre” melhor resumir tudo isto: 

         … quem ama nunca sabe o que ama 
         Nem sabe porque ama, nem o que é amar… 

         Amar é a eterna inocência, 
         E a única inocência é não pensar.  243

 Frank Lloyd Wright cit. em Juhani Pallasmaa, The Eyes of the Skin, 2005, p. 72.242

 Fernando Pessoa, Obra Poética, 1969, p. 205.243
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ANEXO I 

Preâmbulo posterior 
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Tudo começou num momento de grande convicção: depois de um semestre em que tinha sido aluna 
do Eduardo, senti que devia continuar a investigar sobre a metodologia de trabalho que nos ensinava 
–a sua–, que me parecia tão refrescante, e ao mesmo tempo, tão correcta, dado o estado da disciplina 
e o contexto do seu trabalho. Senti que havia algo naquele processo que sempre tinha procurado na 
arquitectura. Para isso perguntei-lhe se me poderia ajudar, e foi com muito boa vontade que aceitou 
ser professor orientador deste trabalho. Convidou-me a ir ao escritório onde trabalhava para saber 
como ajudar-me. Recebeu-me naquele mundo fascinante, escuro e acolhedor que é lado sul do piso 
20 da Torre Santa María (o escritório de Smiljan Radic), um ambiente que àquela hora contrastava 
com a escuridão e o frio que faziam na rua. 

Começou por oferecer-me café, e eu uma Coca-Cola que tinha trazido para lhe agradecer o tempo 
que me estava a dedicar. Lembrava-me –lembro– que comprava sempre algum refrigerante antes da 
nossa aula semanal, que ia bebendo enquanto tratava de nos ajudar a avançar com os projectos. Não 
aceitei o café, porque já era muito tarde, mas o Eduardo foi buscar um para si, e foi bebendo-o com 
descontração –talvez não fossem as paredes escuras e os tons quentes da madeira do piso e dos 
móveis que faziam o espaço tão acolhedor, mas antes aquela sua falta de cerimónia. A minha visita 
demorou sensivelmente duas horas, no final já só a nossa conversa habitava aquele espaço. Não me 
recordo em pormenor do que falámos, mas pareceu-me que o total das palavras somou mais que 
aquelas que ouvi ao longo de um semestre inteiro. Lembro-me que conversámos um pouco de 
algumas práticas contemporâneas com que se identificava, de uma possível explicação para a moda 
da arquitectura chilena, das suas principais considerações ao projectar… lembro-me que cada vez 
mais os assuntos se foram desviando do tema da possível investigação. No fim passou-me alguma 
bibliografia e perguntou para que é que hoje servia o Pavilhão de Portugal projectado pelo Siza. 

* 

Pouco mais de três foram os meses em que recebi a sua orientação, baseada mais em imagens que 
palavras –a longa conversa estava destinada a ser um caso único. Regressada a Portugal, o trabalho 
não alcançou a tomar um rumo certo, mas nutriu-se de referências do próprio Eduardo, assim como 
de entusiasmo e admiração pelo seu trabalho. 

Depois da sua morte, continuei, e talvez mais, convicta do tema a investigar e apresentar. Seguindo a 
desordem dos acontecimentos tomei a decisão de enfocá-lo inteiramente no seu trabalho. A 
dificuldade acrescida foi de ordem dupla: uma práctica e a nível académico, uma vez que sem a sua 
orientação o grau de especulação tornou-se maior, e outra pessoal e a nível do âmago. 
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ANEXO II 

Casa Gallinero, quotidiano
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