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A integração das escolas de Belas Artes ou Arquitectura no
sistema universitário veio equiparar estas áreas do conhecimento a outras já incorporadas neste sistema. Em certa medida veio
também validar os métodos e técnicas de investigação praticados nestas escolas como equivalentes a outros utilizados por
áreas científicas exactas ou das ciências humanas. No entanto as
particularidades de conhecimentos das belas artes diferenciamse pela prática, obviamente pelos conteúdos e muito frequentemente pelos resultados. A “conclusão” de uma pintura não
me parece ideal para fechar um capítulo de artigo escrito. As
pinturas são frequentemente objecto de estudo e investigação
mas poderão ser elas a própria investigação?
No âmbito do meu doutoramento em belas artes senti a necessidade, por defeito de formação e incentivo de amigos, de
realizar desenhos. Estes desenhos ajudavam-me a compreender
os temas e conteúdos teóricos com que me debatia na dita investigação. Em certa medida comecei a compreender que me
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estava a aproximar de uma metodologia de investigação recorrentemente chamada de Investigação Baseada nas Artes (IBA)
ou “Art based Research”, que tem sido aplicada por artistas nas
suas próprias investigações, mesmo quando inseridas em âmbito universitário. A IBA podia ser definida pela exploração sistemática dos processos artísticos, nas mais variadas formas de
expressão, como o meio de compreensão e análise de experiências pelo/s investigador/es (McNIFF, 2008). Estes “inquéritos”
distinguem-se das outras actividades de investigação onde a arte
também participa mas onde apenas tem a função de objecto de
estudo. Em certa medida a IBA procura integrar a prática artística como disciplina ou método de investigação também nas
práticas universitárias (mestrados, doutoramentos, etc.).
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Por outro lado, sempre houve alguma aproximação entre a
palavra desenho e a investigar (ou pesquisar). Qualquer desenhador sabe que, mesmo num desenho de observação estamos
sempre a pesquisar, sobre os temas em questão, sobre as suas
qualidades físicas, visuais ou simbólicas e a reinterpretar esses
dados segundo a nossa percepção (entenda-se aqui na sua mais
ampla e fenomenológica definição).
De uma forma ou outra um desenhador pode sempre recorrer ao desenho quando precisa de pensar. O desenho transporta
um conjunto de saberes teóricos, técnicos ou plásticos que nos
permitem construir, estruturar, materializar no papel/suporte
as nossas imagens, projectos, proposições. O desenho pode ser
uma projecção ou organização das nossas ideias e permite sempre visualizar algo que antes apenas possuíamos mentalmente.
Estas particularidades do desenho podem ajudar a pensar, comunicar, visualizar, analisar, estudar, investigar, pesquisar…
Isso foi exactamente o que eu optei por fazer quando, no
âmbito do meu próprio trabalho doutoral, o intervalo entre a
interpretação dos saberes teóricos relacionados com cor e desenho e as minhas próprias concepções estava a aumentar...
Recorri então ao desenho para digerir esses saberes e até experi-

mentar testar questões relacionadas com esses conhecimentos.
Mas poderia este trabalho ter validade científica? Que tipo de
relações podem existir entre o desenho e o acto de investigar?
Será o desenho uma prática para a investigação? Como é que o
desenho pode servir para investigar? Como é que investigamos
a desenhar?
De modo mais abrangente seria necessário definir o que é a
investigação baseada nas artes? Quais são as suas particularidades? De forma a compreender como é que pode a investigação
baseada nas artes ser relacionada com as práticas do desenho
ou se desenhar para pensar pode ser considerado investigação
baseada nas artes?
Com estas questões pendentes convidamos Vítor Martins,
Eduardo Fernandes e Daniel Pereira para constituir, em conjunto comigo, o colectivo de intervenientes para este sétimo
colóquio. Em conjunto com as minhas próprias inquietações,
esperávamos partilhar experiências semelhantes e talvez descortinar algumas respostas para as questões que despoletaram
este encontro.
Eduardo Fernandes explora o desenho na sua prática de ensino no âmbito da Teoria da Arquitectura. O desenho surge aqui
como um meio e um fim para a reflexão sobre arquitectura e para
a representação do corpo científico em que esta se inscreve.
Daniel Pereira tem recorrido ao desenho para ampliar a capacidade crítica e reflexiva dos seus alunos de geografia, alunos
estes com poucas ou nenhuma formação académica de desenho. Esta experiência decorreu do seu trabalho de mestrado
onde o desenho assumiu um importante papel de reflexão e
comunicação das ideias.
Eu apresentei os desenhos que tenho estado a realizar no
âmbito da minha investigação de doutoramento, aproveitando
a oportunidade para aprender com as questões ou provocações
lançadas pela plateia.

EE1#7

5

Vítor Martins foi convidado para ajudar a esclarecer o que
poderá ser a IBA. A sua curiosidade e inquietação natural deixaram-nos perplexos e surpreendidos pela capacidade crítica de
reflectir e questionar o que tomamos com certo e definitivo. A
sua apresentação veio questionar a própria ideia de conhecimento

Se sabemos assim tanto,
porque me parece que sei assim tão pouco!?
(algumas notas sobre a relação
da Arte com o Conhecimento)
Vítor Martins
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McNiff, S. (2008). Art-based research. In J. G. Knowles & A. L. Cole (Eds.), Handbook
of the arts in qualitative research: Perspectives, methodologies, examples, and issues (pp. 29–40).
London, England: Sage.

1. A Investigação Baseada nas Artes (IBA) é uma designação genérica de um conjunto de processos e procedimentos a
que os trabalhos de investigação universitária no campo da arte
têm frequentemente recorrido desde que as escolas artísticas
têm sido consideradas dignas de integrar a universidade. O que
quer dizer que é uma designação recente, que começou a ser
frequentemente usada apenas há uns 20 anos. Dum modo geral
ela serve sobretudo para legitimar modos de trabalho de investigação muito híbridos, em que processos inequivocamente
artísticos operam em pé de igualdade com metodologias clássicas vindas das ciências sociais e humanas, e das ‘humanidades’.
Dum modo geral a IBA pretende distinguir-se do trabalho artístico propriamente dito, mas pretende igualmente incorporar o
trabalho artístico nos seus processos de investigação, chegando
mesmo a dar-lhe o papel principal, e a requerer para os ‘resultados obtidos’ o mesmo tipo de avaliação/apreciação concedido
ao trabalho artístico, isto é às ‘obras de arte’.
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2. Aceitando-se como metodologia de investigação universitária a IBA aceita o princípio de produtividade a que tal investigação se subordina, designado comummente por “produção de
conhecimentos”. Pedindo a ajuda das metodologias das ciências
sociais e humanas, a IBA pretende escapar ao difícil problema
de saber se o tipo de conhecimento que o trabalho artístico
‘produz’ é dalgum modo duma natureza comparável ou equivalente ao produzido pela investigação científica. Dizendo de outro modo, se os tipos de conhecimento artístico e científico são
de algum modo equiparáveis ou até mesmo compatíveis. Ora,
fugindo ao esclarecimento sobre as naturezas dos conhecimentos artístico e científico a IBA pode estar a deixar-se apanhar
numa perigosa armadilha, uma vez que a noção de conhecimento hoje absolutamente hegemónica é a do conhecimento científico, que qualquer processo de ‘produção de conhecimentos’
tende automaticamente a reconduzir e reproduzir.
8

3. É no entanto possível distinguir os dois tipos de conhecimento a partir do tipo de relação que estabelecem ou criam
com o objecto da sua atenção. O conhecimento científico é, podemos dizer assim, atomista, isolacionista, isto é isola completamente o ser que quer estudar para o poder estudar, completamente focado na sua definição (o seu ideal é a produção dum
dicionário/enciclopédia onde cada coisa existente tivesse o seu
lugar preciso e separado de todos os outros). Podemos chamarlhe uma ontologia descontinuista, supondo um mundo feito de
elementos separados (átomos) e portanto definíveis segundo
a sua identidade própria, para sempre coincidentes com essa
identidade. Contrariamente o conhecimento artístico é continuista, pressupondo que cada elemento do mundo só é conhecível
na sua relação viva e dinâmica, em constante efervescência, que
ele mantém com uma variedade grande de outros elementos
do mundo, uns mais próximos outros mais longínquos, o que
faz com que tal conhecimento não conduza à definição desse
elemento, antes à sua localização, sempre incerta, num campo

de que esse elemento faz parte mas que também ajuda a caracterizar, isto é sem o qual o campo não seria o que é. Percebese pois que este conhecimento é perspectivista, interpretativo,
fazendo o intérprete parte ele próprio do campo que interpreta,
o que quer dizer que é um tipo de conhecimento em que aquele
que conhece e o que ele conhece não são absolutamente separáveis, podendo mesmo ser de alguma maneira con-fundíveis,
ou pelo menos interdependentes, de qualquer modo situados
no mesmo nível de realidade, no exacto oposto da absoluta e
necessária distinção entre conhecedor e conhecido, que além de
distintos pertencem a realidades em absoluto diferentes, separadas e estranhas uma à outra, de que o conhecimento científico depende.
4. Um exemplo simples: o colibri ‘científico’ e um colibri artístico (no caso do poeta Pablo Neruda).
Numa enciclopédia (é indiferente que enciclopédia) podemos ler: “Colibri: Pássaro americano insectívoro, de pequenas
dimensões e bico comprido e frágil. Existem várias espécies, a
maior parte das quais se localiza nas proximidades do equador.
As asas são estreitas e pontiagudas, a cauda é muito desenvolvida, proporcionando um sólido suporte aos músculos do voo.
Os seus ninhos medem uns 18 milímetros de diâmetro e os seus
ovos não excedem os 6 milímetros. São muito abundantes em
zonas onde alternam bosques com pradarias. Alimentam-se de
insectos e do néctar das flores. (etc.)”
Para Pablo Neruda, no entanto, o colibri é tal como aparece
no poema “ode ao beija-flor” (tradução de Jorge Sousa Braga):
“Ao colibri, / volante / chispa de água, / gota incandescente /
de fogo / americano, / resumo / aceso / da selva, / arco-íris
/ de precisão / celeste: / ao beija-flor / um arco, / um / fio /
de ouro, / um fogacho / verde! // Oh mínimo / relâmpago /
vivente, / quando / se sustém / no ar / a tua / estrutura / de
pólen, / pluma / ou brasa, / pergunto-te / que coisa és / aonde /
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a tua origem? / Talvez na idade cega / do dilúvio, / no lodo /
da fertilidade, / quando / a rosa / se congelou / num punho
de antracite / e se matricularam os metais, / cada um / na sua
secreta / galeria, / talvez então / do réptil / ferido / rolou um
fragmento, / um átomo / de ouro, / a última / escama cósmica,
uma / gota / do incêndio terrestre / e voou / suspendendo a
tua formusura, / a tua safira / rápida e / iridescente. // Dormes / numa noz, / cabes numa / minúscula corola, / flecha, /
desígnio, / escudo, / vibração / do mel, raio de pólen, / és /
tão valente / que o falcão / com as suas penas negras / não te
amedronta: / giras / como luz na luz, / ar no ar, / e entras /
voando / no estojo húmido / de uma flor trémula / sem medo /
de que o seu mel nupcial te decapite. // (etc.)”.
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O colibri científico é incessante e tristemente remetido para
si próprio, sendo por isso impossível dizer a falta que ele faria, se é que faria, ao universo, aparece constituído como que
vindo do nada, sem porquê nem para quê, desligado de tudo,
enquanto o do Pablo Neruda enche o mundo com a sua alegria
e vivacidade, parece provir do que de mais maravilhoso existe
no universo, e torna-nos claro que sem ele o mundo não seria o
mesmo. Ambos são ‘conhecimento’? Talvez. Mas são absolutamente distintos nas suas intenções, nos seus processos, nas suas
‘descobertas’. Na sua natureza. Serão, na verdade, compatíveis?
Poderão existir lado a lado apenas ignorando-se mutuamente?
Talvez, mas não é certo, melhor seria para as pessoas a quem o
conhecimento artístico diz alguma coisa, desconfiarem.
5. É que não faltam exemplos dos efeitos perversos da hegemonia da noção de conhecimento científico nas artes. Esta
hegemonia teve o seu ponto de partida, mais ou menos consensualmente, pelo fim do século XVII início do XVIII. A música até então vivia nesse modo ‘continuista’ que obrigava a que
cada agente (produtor, executor ou mero espectador) contasse
sobretudo consigo próprio para entrar nesse mundo, com o seu

corpo, a sua percepção, a sua sensibilidade, a sua ‘habilidade’.
Nenhuma ‘escrita’ (pauta) era mais do que um conjunto vago
de indicações que pressupunham, para a sua interpretação (e era
necessária uma interpretação) uma experiência prévia do campo
musical, o que quer dizer uma aprendizagem marcada culturalmente e interiorizada pessoalmente, muito parecida com a
aprendizagem da língua, e muito próxima aliás dela, dos seus
ritmos, das suas entoações, das suas intuições. A hegemonia do
conhecimento científico fazendo-se sentir levou à ‘necessidade’,
nunca antes entrevista, de definir com precisão (definir mesmo,
isto é codificar) os ‘sons vagos’ a que a música recorria, de modo
não só a que todos (no conhecimento científico algo só é de
facto conhecimento se for igual para todos) pudessem referirse a eles dum modo exacto, mas também de modo a que a sua
escrita pudesse levar a uma reprodução exacta dos sons a obter
independentemente do intérprete de tal escrita. A invenção do
piano, tornada em definitivo possível pela resolução dos algoritmos que tornavam rigorosamente exactos os intervalos entre
as suas notas musicais (por Leonard Euler, em 1739), teve papel
central nesta alteração, fazendo-nos passar dum mundo onde os
sons livres da música eram experimentados por cada um de um
modo diferente, para um mundo onde as notas musicais existem ‘objectivamente’ e cada um de nós tem de se sujeitar a essa
sua e muito exacta existência. O som musicalmente significativo
está assim, hoje, reduzido a um conjunto de ‘átomos’ sonoros
bem precisos, sendo os sons que entre eles ou para além deles possam surgir mero caos (ou mesmo catástrofe) sonoro, e
não, como parecia aos antigos, fértil campo de ‘conhecimento
artístico’ (...aos antigos e, enfim, a alguns músicos contemporâneos que recusaram aceitar tal codificação).
Porque é mais de cores que neste Encontro se fala, podemos
também lembrar a história, relatada por um antropólogo, da menina ‘indígena’ que lhe pergunta, depois dele lhe ter mostrado
a sua convicção, dum modo objectivista bem ocidental, de que
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o cor-de-rosa que apreciavam era o mesmo para ambos, “como
sabes que o cor-de-rosa que eu vejo é o mesmo que tu vês?”.
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6. Não é só o tipo de conhecimento mais directamente ligado às artes, ao fazer próprio às artes, que pode estar a ser deturpado pela hegemonia do conhecimento científico, variadas outras formas de conhecimento mais comuns, de que as artes e o
conhecimento a que elas poderiam levar beneficiavam, têm sido
também francamente alteradas. Nalgumas zonas montanhosas
da Europa central sabia-se, há alguns séculos atrás, que as águas
de certas fontes eram “tépidas no inverno e frescas no verão”;
hoje tal conhecimento perdeu-se, pelo menos ninguém o refere,
tendo sido substituído por algo permitido pela invenção do termómetro, a água a ‘15 graus’ no verão e a ‘8 graus’ no inverno
(por hipótese), que parece não precisar de qualquer outra especificação, garantindo um conhecimento rigidamente contido
em cada um daqueles ‘átomos’ (‘15 graus’, ‘8 graus’), supostamente conhecimento objectivo, mas que parece ter retirado às
pessoas qualquer iniciativa de relacionamento e de comparação,
que o antigo modelo de conhecimento possibilitava ou mesmo
requeria. A suposta objectividade do conhecimento tal como
a hegemonia do conhecimento científico a pressupõe não deixa lugar à formação duma experiência pessoal válida como conhecimento, esvaziando-a completamente de qualquer interesse
enquanto saber sobre o mundo e a vida, levando as pessoas a
pensá-la como, no melhor dos casos, inútil, senão mesmo como
obstáculo ao ‘verdadeiro’ conhecimento, a um conhecimento
que para o ser precisa de ser absoluta e inequivocamente exterior ao sujeito. Fazer a experiência de alguma coisa, vivenciar
várias situações e estados para poder compará-los e relacionálos, é algo que cada vez menos as pessoas procuram, fixadas na
necessidade de ‘serem objectivas’, de não se deixarem iludir por
si próprias.

7. Eis pois do que se trata na IBA, se ela quiser ser mais do
que o cavalo de tróia para entrar no castelo da ciência: reencontrar-se com todas as potencialidades do conhecimento artístico,
recusando medi-lo pelos padrões científicos, percebendo que
os seus próprios padrões são outros e ligando-se ou religandose a eles, expurgando-se de vícios, de vontades, de desejos, de
supostas necessidades que lhe foram incutidos pelo modelo de
conhecimento científico. Talvez seja mesmo preciso recusar a
própria noção de conhecimento, claramente manchada, sem
o que talvez lhe seja impossível recusar entrar na corrida da
‘produção de conhecimentos’, incapacitando-se a si própria de
simplesmente conhecer, isto é tornar claro que cada um de nós
conhece diferentemente, conhece com o seu próprio corpo, as
suas mãos, o seu olhar, e que tudo o que fazemos, criamos,
experimentamos é necessariamente conhecimento desde que o
foquemos como tal. Se se for por aí sem dúvida que a pertinência da distinção entre investigar e criar, entre fazer arte e produzir conhecimento, se verá completamente reconsiderada. Não
é fácil prever onde tal reconsideração levará, porque no nosso
tempo a Arte se perdeu por caminhos demasiado incertos, mas
ela só poderá reencontrar-se consigo própria, retomar o seu
próprio caminho, se aceitar a necessidade de tal reconsideração,
única capaz de fazer da IBA, ou qualquer que seja a designação
futura da ‘coisa’, mais do que o cavalo de tróia da ciência para
tomar de assalto o que resta do castelo da Arte.»
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As cores no desenho
- investigação baseada na prática
Natacha Antão Moutinho
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Estes desenhos resultam da necessidade de explorar e testar
possibilidades de utilização da cor no desenho. Este exercício
de desenho foi provocado pelas arduidades encontradas durante o meu trabalho de investigação de Doutoramento em Belas
artes – Especialização de Desenho. Esta investigação procura
compreender o modo como as cores são utilizadas nos desenhos realizados durante o processo criativo.
Ao desenhar podemos olhar de outra forma, através do desenho; trabalhar na prática permite a manipulação e relação com
cores e não apenas a discussão de ideias teóricas; ajuda na formulação de variações na utilização e aplicação de cores no desenho; desenhar pode proporcionar a visualização de hipóteses,
conceitos ou ideias; a prática de desenho potencia a uma exploração diversificada e divergente que admite complexidades, ambiguidades, incongruências, surpresas ou outras singularidades
afins.

EE1#7

15

17

16

EE1#7

19

18

EE1#7

Teoria e Desenho no Ensino da Arquitectura:
Intersecções e Paralelismos
Eduardo Fernandes
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O desenho escolhido que serviu de tema para esta
investigação prática foi o desenho do arquitecto Ricardo Bak
Gordon, das Casas em Santa Isabel, Lisboa, Portugal, 20032010. Ao arquitecto Ricardo Bak Gordon os meus profundos
agradecimentos.

Este texto deveria chamar-se A Teoria e o Desenho é a mesma coisa.
Este título afirmava uma ideia propositadamente polémica,
indefensável como axioma se tomada pelo seu sentido literal,
mas por isso mesmo adequada à intenção de provocar a curiosidade na interpretação do seu significado.
Mas se esta afirmação era adequada do ponto de vista do
efeito pretendido (enfatizar a mensagem), levantava-me sérias
reservas do ponto de vista gramatical. Se, por um lado, a correta
concordância em número entre sujeito e predicado implicava o
uso do plural “são”, por outro, o uso do verbo no singular (“é”)
reforçava a mensagem: quando se afirma que Teoria e o Desenho são a mesma coisa, está-se a reconhecer que não o são (o
plural, neste caso, implica uma dualidade). Assim, se a primeira
formulação implicava um erro gramatical, a segunda atraiçoava
o sentido.
Face a este dilema, o título Teoria e Desenho no ensino da Arquitectura: intersecções e paralelismos acaba por representar uma so-

EE1#7

21

lução de compromisso, mais descritiva que polémica, menos
eficaz mas mais segura.
What you draw you understand
Embora seja bastante diferente na sua forma, este texto baseia grande parte do seu conteúdo na comunicação que realizei
a 31 de Maio de 2013 no encontro internacional Drawing in the
University Today (Drawing Research Group, Faculty of Fine
Arts University of Oporto, Research Institute in Art, Design
and Society), intitulada Nulla Dies Sine Linea, Research by Drawing
in the teaching of Theory of Architecture.
A sessão em que participei incluiu também uma comunicação da arquitecta Dinamarquesa Courtney Coyne-Jensen (intitulada The future of the sketchbook) que apresentava uma ideia em
que eu acredito plenamente:
22

“What you hear you forget, what you read you memorize,
what you draw you understand.”
Efectivamente desenhar permite perceber, porque implica
tempo gasto a olhar, a analisar.
O que eu tento fazer com muitos dos meus exercícios, em
Teoria da Arquitectura, é a mesma coisa: obrigar a olhar e a
pensar, para escrever. Não é tanto o que se escreve que importa
(embora, como é evidente, seja isso que é avaliado), interessa
sobretudo o exercício de reflexão, o tempo que o aluno empregou a pensar naquele tema.
O ensino da teoria (como o ensino do desenho) implica a
necessidade de treino constante. Nulla dies sine linea(1) (desenhar
todos os dias) tem o seu equivalente na Teoria: escrever todos
os dias, pensar o que se vai escrever (e repensar o que se escreveu) todos os dias. É necessário um treino constante, sobretudo
(1) Esta é uma máxima que Gaius Plinius Secundus (conhecido como Plínio, o velho) refere em Naturalis
Historia (77 d. C.), como sendo da autoria do pintor grego Apelle (375-370 a.C.); é depois celebrizada por
Viollet-le-Duc e citada por Fernando Távora (ver nota 13).

para quem não tem hábitos de reflexão escrita; como no treino
físico que se faz num ginásio, a princípio custa mas depois fazse com crescente facilidade (e torna-se novamente mais difícil
quando se recomeça após parar muito tempo).
Mas este permanente exercício (da escrita e do desenho, do
olhar e do pensamento) é essencial para o estudante de arquitectura, porque estes são os principais instrumentos que permitem ao arquitecto cruzar todas as áreas do seu vasto campo
disciplinar.
De Architectis Instituendis
Entender o papel do Arquitecto numa filosofia Vitruviana,
como um especialista generalista (um técnico/artista que sabe
relacionar-se com outros técnicos e outros artistas) implica uma
ideia de educação integral (mas não especializada) do arquitecto,
na convicção que este é o único profissional que, pela abrangência da sua formação, pode organizar em obra a síntese de todos
os seus elementos.
Esta definição tradicional de arquitecto tem as suas raízes no
séc. I a. C.: no primeiro capítulo do seu tratado (De Architectura
Libri Decem) Vitrúvio fala-nos sobre a formação dos arquitectos
(de Architectis Instituendis), afirmando que é necessário que sejam
peritos em desenho, eruditos em geometria, doutos em história,
atentos à filosofia e conhecedores de música, medicina, direito
e astrologia. Mas adverte também que o arquitecto, para que
possa reter na memória conhecimentos sobre um tão grande
número de disciplinas, deve perceber que todas elas se relacionam e comunicam entre si, não devendo procurar ser particularmente versado em determinadas ciências, embora não deva
ser ignorante de nenhuma.(2)
(2) VITRUVIUS, De Architetura Libri Decem (século I A. C.); edição consultada: Justino Maciel (trad.), Lisboa,
IST Press, 2006.
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Esta noção implica que o arquitecto deve ser um “especialista
em generalidades”, um técnico que sabe um pouco de tudo mas
não é especialista em nada, excepto no exercício do Projecto. Este
é um princípio basilar no entendimento do ensino da Arquitectura da chamada “Escola do Porto”, que me foi apresentado
por Fernando Távora na primeira aula da sua cadeira de Teoria Geral da Organização do Espaço, que apresentava a dupla
responsabilidade de ser a aula de apresentação da disciplina e a
primeira aula teórica do curso de Arquitectura da FAUP (Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto).

mera representação: a reflexão sobre os conceitos deve sempre
ser critério para a avaliação das imagens produzidas.

É claro que esta concepção vitruviana da formação de um
arquitecto evoluiu, desde o Império Romano até aos nossos
dias, tornando-se muito mais abrangente ao longo do século
XX: hoje, um arquitecto generalista continua a ter de saber dominar a teoria e prática do projecto e da construção, continua
a precisar de saber desenhar (mas agora tem também de saber
desenhar com o computador), continua a precisar de ter conhecimentos básicos de estabilidade e estruturas, térmica, acústica,
história, geometria, filosofia e direito, mas tem ainda de saber alguma coisa de informática, fotografia, antropologia, sociologia,
economia, ecologia e relações públicas. E continua a precisar
de saber ler e escrever… o que, infelizmente, não é necessariamente um dado adquirido, num estudante universitário. Mas
quanto mais complexo se torna o conjunto de saberes necessários à formação do arquitecto, mais sentido tem esta concepção
abrangente e não especializada da sua formação.

Para ensinar os alunos a criar ideias sobre edifícios e edifícios que
são ideias, os docentes de arquitectura tem que lhes explicar bem
a diferença entre investigação e representação. Temos de os levar a perceber que a relevância das ideias é mais importante do
que a qualidade da imagem.

O Desenho, entendido como capacidade de criar e manipular imagens que expressem ideias, é um instrumento que permite (em articulação com a teoria) relacionar diferentes áreas
de conhecimento: história, estética, funcionalidade, construção,
contexto físico e cultural, planeamento urbano, valores históricos e patrimoniais, sustentabilidade ambiental, etc. Assim, os
estudantes de arquitectura devem ser ensinados a utilizar o desenho como instrumento de investigação interdisciplinar; mas
esta Investigação pelo Desenho não deve ser confundida com

Criar ideias sobre edifícios e edifícios que são ideias
No Internacional Symposium “The education of the Architect” (que decorreu em Barcelona em Abril de 2005), Mark
Wigley afirmava: “The architect cannot be someone who only
creates buildings, he must be someone who creates ideas about
buildings and buildings that are ideas.”

Vivemos uma época cujo ritmo de evolução é elevado e tende a acelerar: é um mundo em que “o tempo deixou de constituir um princípio de inteligibilidade”, em que a “aceleração da
história” e a multiplicidade de eventos é potenciada pela superabundância da informação, em que os novos paradigmas se
constituem como processos de excesso e aceleração: do tempo,
do espaço e do ego.(3) Esta aceleração e este excesso são exponencialmente aumentados com a emergência da era digital
e com o consequente incremento da chamada “globalização”.
Dá-se início a um processo de digitalização da própria realidade
física onde nos movemos e, cada vez mais, o nosso quotidiano
se vive em “não lugares”, espaços que não podem definir-se
como identitários, relacionais ou históricos(4) (a que podemos
também chamar “Generic cities” ou “Junk-spaces”),(5) enquanto se imagina uma vida de sonho através das imagens das revistas, do cinema, da televisão e da Internet.
(3) Ver AUGÉ, M., Não-Lugares, Bertrand, 1994, p. 31-44.
(4) Idem, p. 83.
(5) Ver Koolhaas, R., “Generic cities” em Koolhaas, R.; MAU, B., S, M, L, XL, New York, Monacelli
Press, 1995 e Koolhaas, R., “Junk-spaces” em Koolhaas/AMO/OMA/&&&, Content, Köln, Taschen,
2004.
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Iniciou-se uma verdadeira revolução nos meios de comunicação, com a generalização do acesso à Televisão por satélite
e cabo, aos telefones móveis e à Internet, onde os processos
de digitalização da realidade física são levados ao extremo (e
pode mesmo ter-se uma “second life”).(6) A referida aceleração
do ego cria uma condição narcisista nas novas gerações, que podemos associar ao telemóvel e ao computador.(7) Por outro lado,
a crescente virtualização da nossa realidade física cria uma “era
da simulação”: muitas das “formas atuais de actividade tendem
para a publicidade, e na sua maior parte esgotam-se aí”.(8)
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No campo da arquitectura, tanto na profissão como no ensino, esta revolução tem consequências profundas. Nos últimos
vinte anos, a arquitectura adquire um maior impacto mediático porque aumenta a capacidade dos arquitectos para produzir
imagens com grande espectacularidade. A representação gráfica
do projecto é alvo de cada vez mais atenção e corre-se o risco
de confundir boas imagens com boa arquitectura, nos meios de
comunicação (mesmo na imprensa especializada) e na opinião
pública. Os principais autores tornam-se (voluntariamente ou
não) figuras do “star system”, com milhões de interessados na
sua obra; as imagens de arquitectura correm o mundo em fracções de segundo e os estudantes têm acesso a uma profusão de
informação (escrita e gráfica) inesgotável, que assimilam acriticamente.
Esta preocupação com a imagem gera uma nova hierarquia
de valores: o modelo realizado em 3D com suporte informático
representa muitas horas de trabalho; se este é um instrumento
necessário para a comunicação do projecto (e pode ser um importante auxiliar na sua concepção), ocupa cada vez mais tempo
nos ateliês, em detrimento de outros tipos de trabalho.
(6) Ver http://secondlife.com.
(7) “The mobile phone is a symptom of this narcissistic condition (…) strange one-way conversations take
place with an invisible ‘other’. (…) Locked into their interior worlds, computer users grow increasingly divorced from their immediate surroundings.” Leach, N., “Wallpaper* person. Notes on the behaviour of a
new species” em Rattenbury, K., This is not architecture, New York, Routledge, 2002, p. 233.
(8) BAUDRILLARD, J., Simulacros e Simulações, Relógio d’Água, 1991, p. 9 e 113.

Para os estudantes, o maior risco é que a imagem se torne
um fim, e não um meio de compreender e comunicar o projecto:
a perfeição do “render” final pode esconder a falta de sentido
construtivo ou um deficiente entendimento do programa ou
do sítio. A atracção do digital (potenciada pelos recursos dos
programas de desenho assistido por computador e/ou edição
de imagem) pode fazer esquecer a necessidade de pensar a arquitectura como algo para ser vivido, desfrutado com os cinco
sentidos e não só com a visão.(9)
É inegável que o arquitecto deve saber comunicar com o
desenho, para conseguir transmitir as suas ideias ao cliente, aos
outros técnicos envolvidos no projecto, aos construtores e a
todos os interessados na sua obra, quando esta é divulgada na
imprensa ou difundida na Internet. Mas há outros tipos de desenho que também lhe são úteis; a criação de imagens em 2D
ou 3D, realizadas manualmente ou com apoio do computador,
pode servir outros fins para além da comunicação com outros.
No processo de Projecto, os arquitectos e os estudantes de
arquitectura produzem desenhos de pesquisa, feitos com o único
propósito de procurar uma ideia ou testar uma solução para
o problema que estão a enfrentar. Estes não são desenhos de
comunicação, porque não são feitos com a intenção de comunicar com outros: às vezes não estão completos, outras vezes são
apressados e pouco legíveis (muitas vezes, a única pessoa que
pode descodificar o seu significado é o seu autor), mas nem por
isso deixam de ser valiosos como parte do processo de projecto,
como meio para atingir um fim.
Por vezes, estes desenhos de pesquisa conduzem à criação
de imagens que explicam conceitos (ideias que justificam as opções de projecto) que estão para além da mera forma do edifício. Nestes casos, podemos falar de um outro tipo de instru(9) A propósito da necessidade de encarar a arquitectura como algo que se destina a ser vivido (e não apenas
visto) sugere-se: Rasmussen, S. E., Experiencing Architecture, Massachusets Institute of Technology, 1986;
Cullen, G., Townscape, Architectural Press, 1961; Alexander C., The Timeless way of Building, New York,
Oxford University Press, 1979; PALLASMAA, J., Los ojos de la piel, Barcelona, Gustavo Gili, 2010.
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mento de pesquisa no processo de desenho: o desenho analítico
(ou diagramático).(10) Quando esses desenhos se tornam úteis
para explicar as ideias que justificam um determinado projecto,
transformam-se em eficazes imagens de comunicação.
Num curso de Arquitectura, os estudantes devem ser ensinados a usar todos estes tipos de desenho como ferramentas
para a pesquisa interdisciplinar nas aulas de Projecto. Sendo a
disciplina nuclear do ensino de arquitectura, este é o lugar onde
a formação adquirida pelo aluno em cada uma das diferentes
áreas do currículo se pode tornar operacional. Mas sintetizar
todo esse conhecimento num exercício de Projecto nunca foi
fácil; a optimização deste tipo de trabalho, que decorre obrigatoriamente na disciplina nuclear, pode (e deve) ser desenvolvido com o apoio da Teoria da Arquitectura, onde os estudantes
podem desenvolver hábitos de trabalho gráfico/analítico, encarado como método de investigação e suporte para a análise de
edifícios e comunicação de ideias.
28

A Teoria da Arquitectura como instrumento de apoio
ao projecto.
Lembro com saudade as horas que passei nas aulas teóricas
dos 3º, 4º e 5º anos (1987-90) do meu curso de Arquitectura da
FAUP, na pequena sala que fazia de auditório na casa cor-derosa da Quinta da Póvoa, sentado nas famosas (pelo desconforto) “cadeiras” que Álvaro Siza desenhou. Nestes anos, contribuíram mais para a minha formação as aulas e os trabalhos
práticos das cadeiras de Teoria, História e Urbanística do que
os desenhos que fazia em Projecto. Este era, no entanto, um
corpo teórico ainda em construção, desarticulado, com problemas de relacionamento vertical (entre os vários anos do curso)
e horizontal (entre as cadeiras de um mesmo ano), acusando a
falta de rotinas de acompanhamento de trabalhos práticos em
cadeiras teóricas.
(10) Ver Eisenman, Peter, Diagram Diaries, London, Thames & Hudson, 1999

Quando voltei à FAUP, agora como docente (entre 1999 e
2001) leccionei cadeiras de Teoria e História: Métodos e Linguagens da Arquitectura Contemporânea (MLAC) e, no ano
seguinte, História da Arquitectura do Período Moderno
(HAM)(11). Estas cadeiras integravam um novo corpo teórico
que me pareceu coerente, bem estruturado, bem interrelacionado, conciliando boas aulas teóricas com um bom acompanhamento dos trabalhos p ráticos.
Esta organização, com um corpo teórico forte como contraponto à importância da vertente prática consolidada no Projecto, serviu de modelo para a estruturação de outros cursos;
nomeadamente para o que vim encontrar no Departamento
Autónomo de Arquitectura da Universidade do Minho, onde
comecei a leccionar em 2001.
É com a consciência da necessidade de centrar o ensino da
Arquitectura na Investigação pelo Desenho que tenho procurado desempenhar o meu papel de docente nesta Escola; como
responsável por várias unidades curriculares da área da Teoria,
elaborei vários programas que começam com a mesma frase: a
Teoria da Arquitectura pode e deve ser, simultaneamente, um campo de
reflexão autónomo e um instrumento de apoio ao projecto.
É na tentativa de concretizar este princípio que a generalidade dos meus exercícios práticos é pensada. Sempre acreditei
(mesmo quando ainda era estudante) que não devemos deixar
apenas para as cadeiras de Projecto a responsabilidade de sintetizar o conhecimento que os discentes adquirem nas diferentes
disciplinas que frequentam. A experiência de ensino de unidades curriculares da área da Teoria e da História em cursos de
Arquitectura demonstrou-me que os alunos podem articular a
abordagem de diferentes questões (a relação de um edifício com
o seu contexto físico e cultural, a geometria, a escala, a composição, o significado, a funcionalidade, a tectónica, etc…) quando
estudam as ideias e as obras de arquitectos de referência; mas,
(11) Na FAUP fui assistente de Manuel Botelho em MLAC e de Domingos Tavares em HAM; a ambos devo
grande parte da minha formação como docente.
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neste tipo de trabalhos, a relação entre texto e imagem (desenhos, fotos e diagramas) é fundamental para a comunicação das
ideias.
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Fig. 1: Análise da Igreja de San Giorgio Maggiore em
Veneza (Palladio), trabalho de Maria Chicau, HAM, FAUP,
2000-01.

Fig. 2: Análise da Igreja de San Lorenzo em Florença
(Brunelleschi), trabalho de Sandra Figueiredo, HAM, FAUP,
2000-01.

Foi gratificante perceber que os alunos abordavam este tipo
de trabalho com muito entusiasmado; não apenas assimilavam
melhor o que liam nos livros, mas também pareciam ser capazes de compreender a forma como esses conteúdos podiam
ser úteis nos seus próprios exercícios de projecto. Este tipo de
trabalho faz com que os alunos façam Investigação pelo Desenho
numa ordem inversa à do seu trabalho habitual (no projecto):
começando pela análise dos desenhos finais da obra que estão a
estudar, procuram compreender as ideias que estão por trás das
opções do autor.
É claro que, como nos exercícios de Projecto, este tipo de
trabalho necessita de um tempo prático, onde possa ser supervisionado por um professor numa base semanal. No primeiro plano de estudos do Curso de Arquitectura da UM essas condições
existiam: as cadeiras de Teoria tinham 2 horas teóricas e 2 práticas
(sendo estas desdobradas em dois turnos), num total de quatro
horas de carga horária semanal para o aluno que representavam
seis horas para o docente. Os trabalhos propostos nas cadeiras
de Teoria da Arquitectura I e II beneficiavam desta supervisão
directa e mostravam resultados muito positivos (fig. 3 e 4).

Os trabalhos realizados pelos meus alunos de MLAC e
HAM, na FAUP (fig. 1 e 2), constituíram um primeiro campo laboratorial onde se tornaram evidentes as possibilidades
do uso da imagem como meio de comunicação em trabalhos
teóricos. No processo de estudo de uma obra de referência da
História da Arquitectura (clássica ou contemporânea), um aluno pode fazer uma síntese do que aprendeu apresentando imagens (desenhos, fotos ou diagramas) que apoiem as suas ideias
e as expliquem visualmente, em vez de escrever um texto, mais
ou menos ilustrado. Por isso, solicito aos alunos trabalhos que
apresentem uma relação muito directa entre texto e imagem,
onde o primeiro não é independente da segunda e esta não deve
ser uma mera ilustração daquele.
Fig. 3: Análise da Capela de Notre-Dame du Haut em Ronchamp (Corbusier),
trabalho de Ana Silva, Teoria I, EAUM, 2001-02.
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que anteriormente se podia desenvolver na Teoria em apoio aos
seus trabalhos.
Face a estas condicionantes, foi necessário procurar alternativas para obter o mesmo tipo de aprendizagem com outro
tipo de exercícios. Vou apresentar aqui, como exemplo, algumas
experiências complementares desenvolvidas em cadeiras com a
minha regência.
A Teoria da Arquitectura nos anos Pós-Bolonha.

Fig. 4: Análise da Casa Suzuki (Bolles & Wilson), trabalho de Isis Campos, Teoria I, EAUM, 2001-02.
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Foi na defesa da manutenção destas condições, tentando
em vão alertar para a necessidade de manutenção dos tempos
práticos da Teoria, que participei na reformulação do curso de
Arquitectura da Universidade do Minho, despoletada pelo chamado “processo de Bolonha”.
Pretendia-se uma aproximação a um modelo teórico uniformizador, com cursos de cinco anos (organizados semestralmente), mestrado integrado e uma carga horária de cerca de 20
horas semanais. Face a esta necessidade de comprimir o plano
de estudo, tentou-se manter o leque de disciplinas existente no
curriculum do primeiro ciclo, diminuindo a sua carga horária: se
o Projecto passou de 12 para 10 horas (desdobrando-se em cadeiras semestrais), noutras unidades curriculares a carga horária
foi drasticamente diminuída. As cadeiras de Teoria foram condenadas a tornarem-se “disciplinas de auditório”, com cargas
horárias mínimas (2 horas por semana) e um único professor
para um número excessivo de alunos (cerca de 60 por ano),
sem possibilidade de acompanhar convenientemente trabalhos
práticos. Isto também teve consequências para o Projecto, que
deixou de poder contar com o apoio da investigação prática

Em 2008 fui responsável pela Unidade Curricular de Projecto III, do segundo ano do Mestrado Integrado em Arquitectura
da Universidade do Minho (MIARQ UM); com a colaboração
dos meus colegas Francisco Ferreira e Joana Ribeiro, criei um
exercício prático que procurava simular a relação entre arquitecto e cliente: para um dado terreno, os alunos deviam desenhar o
projecto de uma casa a partir da leitura do livro “O Sr. Valery”
de Gonçalo M. Tavares.
Neste livro, o Sr. Valery (um estranho personagem ficcional,
inspirado no filósofo Paul Valery) explica as suas ideias para a
casa de férias ideal: uma casa com apenas uma parede ou uma
casa com quatro portas unidas (fig. 5).

Fig. 5: Páginas 27 e 28 do livro Sr. Valery, de Gonçalo M. Tavares (desenhos de Rachel Caiano).
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Confrontados com este personagem peculiar, cheio de
idiossincrasias (que estavam patentes nos outros capítulos do
livro),(12) os alunos deviam tentar projectar uma casa de férias
que respondesse às necessidades deste cliente, que devia ser
bem integrada no local (uma colina coroada por um eucalipto
de grande porte, nos limites da cidade de Guimarães – ver fig.
6) e devia funcionar como uma casa (quase) normal. A intenção
era confrontar o aluno com um cliente difícil, mas também relacionar a arquitectura com a literatura e a filosofia; procurava-se
assim contornar os efeitos da diminuição do apoio da teoria ao
projecto, depois de Bolonha.
Fig. 7: Várias maquetas de “casas de férias do Sr. Valery”, exercício de Projecto III,
MIARQ UM, 2008-09 (fotografia de Eduardo Fernandes).

Fig. 8: Maqueta de “casas de férias do
Sr. Valery”, Cátia Pereira, exercício de
Projecto III, MIARQ UM, 2008-09
(fotografia de Eduardo Fernandes)

No ano seguinte encontrei o mesmo grupo de alunos na cadeira de Teoria III (de que fui responsável), uma “cadeira de
auditório” do pós-Bolonha (no terceiro ano do MIARQ UM),
com muito pouco tempo para a interacção entre professor e
discentes: duas horas por semanas e 60 alunos.
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Fig. 6: Terreno proposto para o exercício de Projecto III,
MIARQ UM, 2008-09 (fotografia de Eduardo Fernandes).

Os resultados foram muito interessantes, pois mostraram
abordagens invulgares para um programa (casa de férias) que é
muito comum; os alunos, inicialmente perplexos com o desafio
apresentado, mostraram depois grande entusiasmo na resposta,
propondo soluções com relações entre forma, função e sítio
pouco usuais para uma habitação unifamiliar (fig. 7 e 8).
(12) Neste livro encontram-se descritos os hábitos e particularidades deste estranho cliente, muitas delas
aproveitadas pelos alunos como justificação das suas propostas: o Sr. Valery era pequenino mas dava muitos
saltos (assim, ficava igual às pessoas altas, só que por menos tempo); tinha um animal doméstico, que nunca
ninguém tinha visto (deixava o animal fechado numa caixa e nunca o tirava para o exterior); era distraído e
confundia o chapéu com o seu cabelo; tinha medo da chuva; dormia sempre de pé, “para não adormecer”;
dizia que uma torre é feita para ver tudo (e que não há torres horizontais); era casado com um ser ambíguo
(mas nunca ninguém tinha visto o Sr. Valéry acompanhado); andava sempre a pé e tinha a certeza de ser
perseguido; tinha decidido trocar os espelhos por quadros de paisagens, pelo que desconhecia o seu aspecto
exterior actual; não gostava da sua sombra, considerava-a como a pior parte de si próprio; acreditava em
objectos-fantasma; etc… Ver Tavares, G., O Senhor Valéry, Lisboa, Caminho, 2002.

Acreditando que, numa cadeira de teoria, o aluno deve ser
avaliado pela sua capacidade de pensar (e deve ter a oportunidade de demonstrar essa capacidade em trabalhos práticos), fui
forçado a experimentar diferentes abordagens, tentando cruzar
campos de investigação. Usando o trabalho realizado nas aulas
de Projecto como tema de pesquisa teórica, pedi aos alunos
para fazerem um exercício de grupo, em que dois colegas realizavam uma análise crítica de um trabalho de Projecto anterior
(comum a ambos), comparando as diferentes respostas e apresentando as suas conclusões através de um relatório escrito (e
ilustrado) e uma apresentação multimédia.
Muitos deles escolheram o exercício “Sr. Valery” (realizado
no ano anterior) com resultados bastante interessantes: talvez
porque este era um programa pequeno, simples de analisar, a
sua comparação permitiu um discurso gráfico muito claro sobre
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o confronto das opções dos projectos, que por vezes apresentavam propostas muito diferentes para um mesmo programa,
cliente e sítio (fig. 9, 10 e 11). Apesar das limitações de tempo,
que dificultaram muito o apoio adequado aos alunos, a experiência foi positiva; permitiu compreender que este tipo de exercício, apoiado por um trabalho de projecto já realizado, possibilitava a manutenção da prática da Investigação pelo Desenho
em cadeiras teóricas, depois de Bolonha. No entanto, tornou-se
claro que os alunos sentem mais dificuldades em produzir um
discurso teórico relevante quando o objecto de estudo é o seu
próprio projecto…
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Fig. 9: Comparação gráfica do
corte de duas “casas de férias do
Sr. Valery”, Helder Castro e Marta
Machado, exercício de Teoria III,
MIARQ UM, 2009-10.

Fig. 10 e 11:
Comparação de duas “casas de férias do Sr. Valery”,
Adriano Silva e Gonçalo Vasconcelos, exercício de Teoria III, MIARQ UM, 2009-10.

Partindo desta primeira experiência, no ano lectivo seguinte procurei uma abordagem ligeiramente diferente: o trabalho
dos estudantes de Teoria III devia relacionar os temas de aulas
teóricas com o trabalho que estava a ser realizado nas aulas de
Projecto, no momento. Isso era útil para o trabalho de Projecto,
mas apresentava novas dificuldades: se não lhes era fácil teorizar
sobre o seu próprio projecto, esse exercício ainda se tornava
mais difícil quando ainda o estavam a conceber…

Destes dois anos de experiência conclui que os resultados
são sempre mais úteis e enriquecedores quando o objecto de estudo são edifícios de arquitectos conceituados: porque já existe
uma base teórica onde encontrar informação, mas também porque os processos de projecto em análise são muito mais ricos
e complexos. Tornou-se claro que este conjunto de desafios se
torna particularmente difícil de enfrentar quando se tem 50 a
60 alunos e pouco tempo para interagir com eles. Por isso, nos
últimos anos, tenho desenvolvido uma estratégia que permita
desenvolver os mesmos princípios de investigação, solicitando
vários exercícios individuais de avaliação, relacionados com a
matéria leccionada, que procuram uma aproximação à metodologia actualmente vulgarizada na investigação: abstract-paperpresentation.
O primeiro exercício decorre no 1º semestre e consiste na
elaboração de um conjunto de fichas de reflexão (tendo como
tema as aulas teóricas da cadeira) que devem ser elaboradas semanalmente e pensadas como abstract de um possível paper; cada
aluno deve realizar um mínimo de 10, ao longo do semestre, e a
cadência semanal proporciona o necessário exercício contínuo
de escrita (onde, em muitos casos, se solicita a reflexão sobre o
trabalho que está a decorrer no Projecto). O constante feed-back
da avaliação qualitativa do exercício (apresentado em sínteses
gerais nas aulas teóricas) e a quantificação individual dessa avaliação, comunicada regularmente, permite ao aluno perceber se
está a evoluir no cumprimento dos pressupostos do exercício,
numa aproximação a uma metodologia de avaliação contínua
que de outro modo seria impraticável. Não deixa, no entanto de
exigir um grande esforço do docente: durante um semestre, são
avaliados individualmente mais de 500 abstracts…
O segundo exercício é realizado em grupo (dois alunos) e
decorre no segundo semestre; revisitando os vários conteúdos
abordados nos seus abstract, cada grupo deverá construir um
tema relacionado com a matéria leccionada nas aulas teóricas
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(um campo muito abrangente) para desenvolver num relatório
escrito equivalente a um paper, mas com uma forte relação de
interdependência entre texto e imagem; isto implica que, para
o devido acompanhamento do exercício, é frequente a necessidade de realização de aulas extras ou a duplicação da carga
horária das aulas regulares. No final do ano lectivo, este trabalho
é objecto de uma apresentação multimédia (terceiro exercício:
presentation) seguida de discussão colectiva.

As imagens n.º 12 a 15 foram produzidas para um destes
papers, onde os alunos se propõe comparar dois projectos famosos de Eduardo Souto Moura: o Estádio AXA e o Mercado
do Carandá, ambos em Braga. A imagem n.º 15, uma montagem
de duas fotografias diferentes do mercado municipal de Braga
tiradas em anos diferentes, é muito interessante porque a foto
de 1984 (no topo) completa a foto do presente ano (na parte
inferior) com uma imagem que já não podemos encontrar no
edifício (o mercado foi recentemente transformado por uma
segunda intervenção de Eduardo Souto Moura).
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Fig. 15: Fotomontagem do Mercado Municipal de Braga (Eduardo Souto Moura),
Dário Cunha e Daniel Carvalho, Teoria da Arquitectura III (EAUM, 2012-13)

Este é um bom exemplo do tipo de criatividade e intencionalidade gráfica que eu procuro desenvolver nos alunos.
Nulla dies sine linea

Fig. 12, 13 e 14: Análise do Estádio AXA e do Mercado do Carandá, em Braga (Eduardo Souto Moura),
Dário Cunha e Daniel Carvalho, Teoria da Arquitectura III (EAUM, 2012-13)

Em conclusão, importa referir que hoje continua a fazer sentido pensar numa concepção Vitruviana do papel do arquitecto:
alguém que sabe o suficiente de cada campo para se poder relacionar com outros técnicos e artistas, alguém que é capaz de
fazer a síntese entre todos os conhecimentos inerentes às várias
áreas disciplinares envolvidas no projecto.
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O Desenho, entendido como a capacidade de criar e/ou manipular imagens para expressar ideias, é um instrumento que
permite ao arquitecto cruzar as várias áreas disciplinares da arquitectura.
Deve ser usado como instrumento de pesquisa, não só no
projecto, mas também nas cadeiras teóricas.
Num Curso de Arquitectura, os alunos devem ser treinados
a sintetizar o que aprendem criando e manipulando imagens,
desenhadas à mão ou com o computador, capturadas com uma
máquina fotográfica, digitalizadas de revistas ou descarregadas
da Internet. Não interessa o modo, desde que mostrem capacidade de cruzar campos disciplinares e habilidade para comunicar ideias.
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A já citada frase Nulla dies sine linea, que Fernando Távora
referia a propósito da sala de desenho (o espaço a que carinhosamente chamamos “Capela”) da Escola de Arquitectura da
Universidade do Minho(13) faz todo o sentido, neste contexto.
Mas não só para as aulas de Desenho e Projecto; é igualmente válida para o ensino da Teoria.

(13) A propósito desta sala de desenho, Távora refere que os estudantes desenharão aí, “apenas com a sua
alma, o seu cérebro e as suas mãos, os melhores desenhos que se farão nesta escola, numa atitude quási revolucionária, oh Deus!, a que chegamos e onde vamos parar?”
Ver ASOCIACIÓN PRIMEIRO ANDAR (coord.), Távora, Catálogo da exposição sobre a sua obra, Guimarães, DAA / Museu Alberto Sampaio / asociación primeiro andar, 2002, p.86.

Do mapa mental ao safari urbano:
uma experiência desenhada
com alunos de geografia e planeamento
Daniel Duarte Pereira

O seguinte texto surge na sequência de uma apresentação
realizada nos encontros estúdio UM no dia 18 de Outubro de
2013 com o tema Investigação Baseada no Desenho. A minha apresentação, com o mesmo título deste texto, procurou expor o
trabalho realizado no âmbito da componente prática da unidade
curricular de Composição de Desenho Urbano, do 3.º ano do
curso de Geografia e Planeamento que lecionei entre os anos
de 2011-2013, em que o desenho foi a ferramenta principal de
análise utilizada com os alunos. Este texto vai seguir a mesma
estrutura da apresentação, expondo inicialmente aqueles que foram os catalisadores na definição do programa da componente
prática da disciplina, seguindo com a apresentação sucinta dos
diferentes exercícios elaborados.
O que mais me entusiasma no desenho é ser um testemunho, ou um vestígio. Mais do que representar ou ilustrar uma
narrativa ou explorar uma técnica que alcance as aspirações expressivas do artista, o desenho é o um dos meios que revelam
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o modo de pensar do criador. Desenhamos o que conhecemos,
e mesmo se não conheçamos, desenhamos como achamos que
é. Este raciocínio pode parecer à partida lógico, mas o certo é
que só me foi possível integrá-lo a partir do momento em que
comecei a utilizar o desenho como instrumento de investigação.
Este percurso começou com a unidade curricular de Desenho I, agora chamada de Laboratório de Desenho, em que tomei
consciência de que mais do que ter destreza de mão ou usar o
método mais adequado, o desenho requer uma forte capacidade
de observação. E é neste processo de observação que passamos
a reconhecer as propriedades do objeto que estamos a analisar. Conhecer olhando, com calma, porque queremos transpor
aquelas mesmas linhas que vemos para o papel.
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A segunda experiência foi Laboratório de Urbanística. Nesta
fase aprendi que o complemento essencial ao desenho e à observação é a seleção. Isto é, para interpretar é preciso selecionar
e o desenho pode ser um bom filtro para revelar aquilo que
estamos a ver e, consequentemente, gerar uma leitura específica de um objeto de estudo. No caso desta unidade curricular, balizar os elementos no estudo de uma amostra territorial é
bastante difícil por dois motivos: primeiro, porque no território
está tudo, isto é, a sua definição fixa uma área geográfica mas
os elementos nele contidos e as suas conexões são múltiplas,
abrindo um leque infinito de possibilidades de análise; segundo, porque não conseguimos aproximar-nos ao território como
um todo da mesma forma que nos aproximamos de um objeto
específico, em que a relação entre o observador e o objeto é
direta. A relação entre o observador e um território é indireta,
feita normalmente através de mapas e cartografias, ou então
através de aproximações isoladas. Como tal, para representar e
gerar uma interpretação de um espaço territorial é necessário
selecionar e essa seleção só poderá ser feita através de um trabalho transversal entre escalas. Para tal, temos de nos colocar
em vários pontos de vista, de modo a registar estruturas que
transcendem o alcance da visão humana. Naturalmente o dese-

nho passa a ser um meio de filtragem, porque representamos
com base naquilo que conhecemos. Mas e os outros elementos,
aqueles que não representamos? Estão lá pela ausência. Daí a
necessidade constante em pormos em causa o que representamos através de um diálogo contínuo entre nós, o lugar e o que
desenhamos do lugar.
A minha prova final do mestrado integrado em arquitetura
intitulada Projeto de representação e interpretação da paisagem costeiras
do perímetro florestal das dunas de Ovar serviu de mote para testar
estas ferramentas com que tinha vindo a trabalhar ao longo do
curso de Arquitetura. O desenho, aliado a uma metodologia de
aproximação entre o ir e o voltar a um lugar de estudo foi a base
definida para montar o projeto de investigação e estruturar o
trabalho. Numa área geográfica de cuja definição de lugar não
havia à partida representações muito enraizadas, o desenho foi
o elemento que testemunhou o lado mais inconsciente para o
que eu estava a olhar, catalisando assim todo o trabalho de criação de um glossário e interpretação do lugar.
Desde cedo que os alunos de Geografia e Planeamento seguiram um percurso diferente do das “artes” no seu percurso escolar. O desenho é para eles uma ferramenta de trabalho
distante, no qual se sentem inseguros, e por contraste, todo o
trabalho de análise e forma de aproximação que têm ao tema
cidade e urbano está fortemente vinculada num discurso textual, muitas vezes viciado num vocabulário comum nas notícias e na publicidade… que tende a gerar equívocos. Como tal,
o desenho surgiu como uma oportunidade de criar um meio
alternativo para abordar estes temas. Foi através do desenho
que os alunos foram encorajados a abandonar o seu espaço de
conforto fazendo emergir de forma mais clara as inseguranças e
os equívocos que guardam relativamente às diferentes temáticas
que foram sendo exploradas ao longo dos diversos exercícios.
Através do desenho pretendia-se que os alunos tornassem visíveis as formas e relações que à partida eram para eles inexistentes. É o caso do primeiro exercício realizado, mapa mental,
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em que era pedido que desenhassem sobre uma cartografia em
papel vegetal a relação que eles estabeleciam com a cidade de
Guimarães, isto é, que representassem os percursos, os espaços
que utilizavam. Uma primeira reação era argumentarem não serem desta cidade e como tal não têm qualquer relação, uma vez
que só vêm a Guimarães por causa da Universidade, voltando
para casa ao final do dia. A verdade é que ao desenharem os
circuitos por onde passavam, foram-se apercebendo que o seu
papel na cidade é bem mais relevante do que pensavam. O facto
de fazerem um movimento pendular entre casa Universidade
e de representarem estes percursos criou um ponto de partida
para abordar a questão das políticas urbanas como no caso da
implementação de uma Universidade numa localidade do país
como Guimarães.

e entender a sua interdependência com os outros sistemas da
cidade. No caso do grupo do Telmo e do Joaquim fizeram uma
representação espacial das linhas de autocarros da cidade, informação esta que tende a aparecer de uma forma abstrata em
tabelas. Ao representar sobre a cartografia as linhas, passamos a
entender a dimensão espacial desta rede.
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Desenho por Joaquim Martins e Telmo Menezes,
estrutura urbana, transportes públicos, 2010

Desenho por Carlos Torres, mapa mental, 2010

No segundo exercício, o ato de tornar visível girava em torno
de um tema específico que era delineado para cada grupo. Intitulado Estruturas Urbanas, cada grupo tinha de fazer um levantamento de uma estrutura urbana específica, tal como um SIG,(1)
(1) Um Sistema de Informação Geográfica (SIG ou GIS - Geographic Information System, do acrónimo/
acrônimo inglês) é um sistema de hardware, software, informação espacial e procedimentos computacionais
que permite e facilita a análise, gestão ou representação do espaço e dos fenômenos que nele ocorrem. fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informação_geográfica (última visita: 26 de Dezembro 2013)

No terceiro exercício pedia-se aos alunos para fazerem uma
representação sequencial das diferentes evoluções da cidade ao
longo do tempo. Usando como base a cartografia atual da cidade de Guimarães, foi pedido aos alunos para reconstruírem
as diferentes fases evolutivas da cidade desde a formação geomorfológica até à atualidade apoiando-se em referências bibliográficas, mapas antigos e fotografias aéreas de diferentes anos.
Tal como o exercício que Dürer fez ao tentar representar um
rinoceronte, animal nunca visto por grande parte dos europeus,
a partir da descrição de um autor desconhecido, este trabalho
especulativo de representar fragmentos da cidade já não existentes pretendia que cada traço, cada risco fosse uma oportunidade para descobrir, sendo o desenho um meio de investigação
em tempo real.
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Por fim, e após um trabalho de sala, desenhando sobre cartografias e documentos disponíveis, os alunos foram convidados a fazer um safari urbano. Foram delinear dois percursos,
um a passar numa área consolidada da cidade e outro por uma
área mais fragmentada, onde estruturas territoriais de diferente ordens se cruzam, os alunos foram convidados a percorrer
estes espaços e a reconhecerem as diferentes morfologias de
ocupação que iam encontrando. Cada aluno levava consigo um
caderno de viagem onde ia registando, com um novo olhar,
as especificidades de cada área, tal como num safari. No final,
pedia-se que entregassem um relatório estruturado por um discurso baseado nas descobertas feitas em campo. Nesta entrega
nota-se que cada aluno estava a observar coisas distintas, como
no caso de uns que reconheciam na praça do Toural a variação
de cércea dos edifícios, e outros que centravam o seu olhar mais
para o desenho do chão. Estes pequenos apontamentos revelam
um reconhecimento do espaço construído que mais do que ser
“a praça principal e histórica da cidade” passou a ganhar novas
qualidades, qualidades feitas a partir do reconhecimento da suas
formas e da sua materialidade.

Caderno de viagem por Jose Rocha e Ruben Torres, safari urbano,
Largo Condessa da Mumadona (esquerda) e Rua Dr. Carlos Malheiro Dias (direita), 2010.

Caderno de viagem por Jose Rocha e Ruben Torres, safari urbano,
Nós de Silvares (esquerda) e Estrada Nacional 206 (direita), 2010.

Ainda que os desenhos não sejam rigorosos ou conclusivos,
no final são o veículo para alcançar novas leituras. O acto de desenhar desvenda conclusões que através da exploração textual
seriam mais difíceis de alcançar devido ao conforto. O desenho
foi também o meio em que ia apoiando as minhas críticas, uma
vez que ia testemunhando as fragilidades dos alunos. Como Michele, personagem interpretada por Nani Moretti no seu filme
Palombella Rossa num diálogo com uma repórter diz: “Aquele
que fala mal, pensa mal e vive mal. É preciso encontrar as palavras certas. As palavras são importantes!”(2). Parece-me que o
mesmo pode ser aplicado ao desenho. Se desenhas mal é porque
pensas mal. Aquilo que representamos e como representamos
é importante. O desenho, como qualquer produção humana, é
um meio que pode revelar as nossas inseguranças, e só estando
num espaço de insegurança e desconforto se podem começar a
desmontar equívocos e abrir novos caminhos de leitura.
(2) “Chi parla male, pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste: le parole sono importanti!” (47:30’) em Nani
MORETTI,
Rossa,
89 male.
min, Mono,
Cores.
(2)
“Chi parla1986,
male,Palombella
pensa male
e vive
Bisogna
trovare le parole giuste: le parole sono importanti!”
(47:30’) em Nani MORETTI, 1986, Palombella Rossa, 89 min, Mono, Cores.
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E1 / Difusão
Miguel Bandeira Duarte
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Desenho do relatório por Jose Rocha e Ruben Torres, safari urbano, Nó de Silvares, 2010.

Já se referiu, nestas breves notas introdutórias, sobre o trabalho de outros autores, esse carácter do desenho de criar ‘aberturas’ para universos cujos ‘contornos’ se afastam dos que
habitualmente definem os objetos do mundo. Nesses casos,
o desenho decorreu sobre modos e processos que acentuam
a sua nominação de Desenho. Por se tratar de um desenho
que expressa o inefável, tende a transcender o caráter material que o aproxima às coisas, que o torna comum. Esse feito
extraordinário é aqui figurado pela maiúscula ‘D’.

Desenhos do relatório por Ana Cristina e Elisabete Araújo, safari urbano,
Rua Gandra e Rua Corgo, Guimarães, 2010.

Por outro lado, quando o desenho decorre (pela ‘janela’ ao
lado) através de processos que procuram uma intensificação
do carácter de objeto, tende a perder o sentido que dá origem
ao Desenho. Este sentido acaba por diluir-se nas tramitações
do um processo que procura o desenho como meio para algo.
Por tal, entende-se através desta enunciação, a razão pela qual
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o Joaquim Álvares afirma que Isto!/ Não é exposição/.../Não é
desenho.
Esta dicotomia resulta de um efeito da perceção e de uma
intenção crítica e não existe no mundo dos objetos-desenho.
Assim, à margem deste efeito, os ambientes concebidos pelo
André Araújo, exploram o realismo ao conferir matéria a um
espaço imaginário e estabelecem, connosco, uma ligação visceral através do carácter emocional dos personagens e das suas
ações. Neste caso particular, um aturado estado de construção
em lugar de diluir o ‘Desenho’ condu-lo à perfeição. Possivelmente, pelo facto do formato em Banda Desenhada permitir
a sucessão temporal e se constituir no todo como unidade de
processo.

50

Ainda, os desenhos apresentados pelo Daniel Pereira, através do carácter estrutural que possuem no seio da sua dissertação de mestrado, aproximam-se a este sentido de unidade
no processo. São representativos do potencial da criatividade na
observação analítica(?) do lugar e, na sua interpretação, apelam
à intervenção humana através de uma experiência multisensorial.
Ora, voltando ao início, mantendo a ideia de algo que é
Desenho, propõe-se que os objetos-desenho que não reúnem
significado suficiente para serem designados como Desenho
o sejam por Não-Desenho(*). Objetos com uma indiscutível
qualidade funcional ao serviço de uma intenção, mas que não
representam a expressão mais elevada dessa intenção. Portanto,
reformulando a afirmação do Joaquim, que também ‘expôs’ as
suas esculturas...: Isto!/.../ É não-desenho. Será melhor assim!?

(*) Tomando livremente o conceito de Non-Lieux (Marc Augé)

Limite da Consciência
André Lima Araújo

A banda desenhada é o meio de expressão no qual me sinto
mais confortável para transmitir as minhas ideias. A razão pela
qual isso acontece deve-se, principalmente, a duas características. A primeira é a liberdade criativa. Não existem barreiras para
o conteúdo da história que não a imaginação do autor; qualquer
tema, pessoa, coisa ou lugar é acessível da mesma maneira, desde que assim se deseje. A segunda característica é o imediatismo
visual; aquilo que está a ser retratado é absorvido de imediato
pelo leitor, podendo o autor optar por maior ou menor precisão
do traço.
Nenhum destes dois aspectos é exclusivo da banda desenhada. O romance também apresenta possibilidades sem restrições,
mas não possui a mesma precisão visual; o cinema, a TV ou
outros meios audiovisuais têm o impacto imediato da imagem,
mas são limitados por orçamentos. É a combinação das duas
que é especial e é nesse espaço que encontro o veículo perfeito
para as minhas histórias.
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Crux et Gladius - páginas - 29,7 x 21 cm - lápis para linhas e cor e legendagem digital (Photoshop/Illustrator)
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Crux et Gladius - Capa - 29,7 x 21 cm - lápis para linhas e cor digital (Photoshop)

Crux et Gladius - páginas - 29,7 x 21 cm - lápis para linhas e textura de papel
e legendagem digital (Photoshop/Illustrator)
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Man Plus - capa - 29,7 x 21 cm - tinta-da-china para linhas e tons de cinza e legendagem digital (Photoshop)

Man Plus - páginas - 29,7 x 21 cm - tinta-da-china para linhas e tons de cinza e legendagem digital (Photoshop)
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Nómada - páginas - 29,7 x 21 cm - tinta-da-china para linhas e tons de cinza e legendagem digital (Photoshop)

Nómada - páginas - 29,7 x 21 cm - tinta-da-china para linhas e tons de cinza e legendagem digital (Photoshop)
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Isto!
Joaquim Álvares de Sousa

ISTO!
Não é Exposição.
Exercício organizativo de processo de trabalho, do “desenho”
se extrai intensões de produção escultórica resultantes dos
avanços e recuos de um/vários percursos materializáveis.
Neste deambular errático, a produção gráfica, assume um
papel de suporte de um trabalho e desenvolvimento. É neste
pensar o processo que acontece “desenho”.
Não tendo a pretensão de o ser!
É contaminado
Incorreto.
Rasurado.
Inseguro.
Impuro.
Improprio.
Não terminado.
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Ilustração - 29,7 x 21 cm - lápis

ISTO!
Não é desenho…
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Fundindo o homem
Pequena reflexão de um percurso…
Num qualquer dia do calendário do mês de dezembro, desperto para mais um dia de entrega às práticas criativas de atelier.
Mergulhado na necessidade intrínseca da criação em atelier,
espaço físico estratificado em três andares interligados pelos
mundos que se cruzam e das múltiplas vidas que por ele fluem.
Vindas de todas as partes do globo incitadas pela partilha, comunhão e ajuda na materialização dos seus projetos, encontram
neste refúgio, espaço físico e humano pronto a impulsionar as
suas ideias. É também neste lugar que me dou conta das realizações ao longo de um percurso de vinte anos (enquanto artista) partilhado com o de professor que exerço à catorze anos.
Prática docente que se desenhou num período conturbado do
“pós-faculdade”, onde pretendia satisfazer ambições e inquietações que surgiram enquanto aluno. Assim, a tomada de consciência dos ritmos de vida enquanto estudante, (das rotinas, experiências, discussões, o dar e receber, tocar vidas) permitiu-me
aventurar na entrega aos outros, abraçando de corpo e alma
uma possibilidade de carreira como professor à qual dei tudo,
os primeiros anos foram de absoluta descoberta de uma realidade que conhecia apenas do “outro lado da barricada”, o lado do receber (julgava eu!). Rapidamente percebi que a atividade não se
extingue nos quarenta e cinco minutos de aula mas que se trata
de uma atividade que se vive, respira que passa a fazer parte
de uma certa forma de encarar a vida, que nos acompanha em
todas as horas em que encarnamos o papel de professor/educador e que faz parte de uma comunidade que procura educar
os seus “rebentos” aplicando a máxima “é necessário toda uma aldeia
para educar uma criança”. Este é o princípio pelo qual norteei até
hoje a minha atividade como homem, artista e professor.
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15 X 21 cm, desenho com esferográfica preta, 2011

Ao longo desta jornada tive a oportunidade de estabelecer
uma relação muito estreita com os meus alunos particularmen-
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te fora do formato aula e “saltar” para o projeto escola/comunidade/indivíduo, é neste formato que o meu percurso mais me
enriqueceu, longe dos espartilhos de um programa, apoiado na
criatividade dos alunos e na sua vontade de se diferenciarem e
emanciparem, próprio de quem se aventura nos primeiros passos da criação.
Aqui o meu papel como professor não se impõe mas aproxima, procura tornar possível, dar corpo e proporcionar em diálogo com as suas proposições.
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Em paralelo, no decurso dos anos trabalhando como professor a minha perceção das realidades foram-se ampliando e
transformando, do jovem impetuoso seguro de si e muitas vezes julgando-se dono da verdade a alguém que aprende a aprender
com os outros, a tomar para si o melhor dos vários mundos,
pois julgo que o conhecimento está em nós, no que nos rodeia,
no que ajudamos a construir e na forma como nos permitimos
à convivência/conhecimento com o próximo, deixando-nos levar pelos outros. No contacto com os outros, nas trocas de saberes,
encontro muitas vezes as respostas que procuro permitindo o
desenvolvimento do meu trabalho enquanto artista plástico.

Em conjunto com Joana Paradinha e Pedro Brito fundamos,
à cinco anos, o nosso atelier a que os nossos amigos carinhosamente chamam de “A Casa dos Milagres”. É um espaço onde
tudo é possível, num processo individual e coletivo procurando
expandir as realizações individuais na nossa busca pela Arte.
Neste espaço, diluem-se fronteiras, fundem-se ideias, entrecruzam-se vidas, mais disponíveis, mais preenchidas e livres.
Assim vai crescendo um homem que se aventura dia após
dia nos trilhos do conhecimento/criação viajando num mundo de
ação e partilha.
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No caminho percorrido, muito devo à minha mulher e companheira, Susana Paradinha, desta aventura de ser artista, com
quem partilho uma parceria de longos e produtivos anos. Pedrabasilar neste período de indefinições soube, com mestria, dar o
impulso fundamental para o despertar para uma nova realidade,
agora autónoma sem as “obrigações de estudante” mas com
novos papéis e responsabilidades, o ser pai, o ser marido, o ser
artista e também o ser professor. Foi num universo que criamos que retomei a minha prática artística. Após um período
de paragem encontrei um lugar que foi edificado pelos dois, à
medida que também a nossa vida se foi construindo. Este atelier
que nos serviu durante vários anos, onde trabalhamos muitas
vezes em condições muito adversas (das temperaturas negativas
a temperaturas elevadas, chuvas intensas, humidade absurda…)
construímos juntos um percurso que nos trouxe até aqui.
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15 X 21 cm, desenho com esferográfica preta, 2011
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Paisagem Mensurável
Daniel Duarte Pereira
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Esta exposição reúne o conjunto de desenhos que elaborei
para a prova final do Mestrado Integrado em Arquitectura intitulada “Projecto de interpretação e representação da Paisagem
Costeira do Perímetro Florestal das Dunas de Ovar”.
O ponto de partida deste trabalho de investigação assentou
em duas premissas: a representação de um lugar enquanto processo temporal – contrariando assim uma visão mais cénica ou
estática da paisagem – e a integração da “paisagem de informação”, ou datascapes, explorando os diversos registos analíticos
existentes sobre um lugar.

15 X 21 cm, desenho com esferográfica preta e marcador, 2011

Para tal, escolhi uma amostra – 1,2 km da faixa costeira de
Ovar – sobre a qual gerei uma interpretação específica baseada
na criação de uma metodologia de aproximação aos processos
de transformação deste lugar. Esta metodologia desenrolou-se
num trabalho pendular entre um levantamento pessoal, in situ –
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em que o desenho e a fotografia foram os meios privilegiados
de registo – e a pesquisa laboratorial, fora do lugar, onde se
interpretaram as amostras recolhidas.
Este movimento pendular resultou em desenhos que
procuram cruzar duas formas distintas de medição: as medidas
sensoriais e as absolutas.
As sensoriais são as percepcionadas directamente a partir do
nosso corpo e dos sentidos: os passos que damos, o que vemos, o
que tocamos... As absolutas, contrariamente às primeiras, existem
graças a instrumentos autónomos, exteriores a nós – tal como
termómetros, fitas métricas ou cartografias – que tornam visível informação que de outro modo seria inexistente. A “medida”, é assim, a chave, ou o mecanismo de tradução, que revela a relação
entre o Eu e o Lugar.
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Nesta exposição apresento os desenhos finais realizados,
nomeadamente as linhas do tempo e os mapas dos diferentes
processos, assim como, excertos das páginas do caderno de
viagem, onde foi registado todo o processo de trabalho.
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Planta do processo natural, 2010,
tinta da china sobre papel vegetal 90gr, 29,7 x 42 cm
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Caderno de viagem: levantamento do alçado e da topografia dunar #2, pg. 15-16, 2010,
grafite e caneta preta sobre papel 100gr, 2x 21 x 29,7 cm
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Caderno de viagem: jogar e inscrever, pg. 33-34, 2010,
colagem fotográfica e caneta preta sobre papel 100gr, 2x 21 x 29,7 cm
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Linha do tempo do processo de apropriação,
edição digital, impressão a jacto de tinta sobre papel, 29,7 x 81 cm
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