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[Introdw;ao)
, A investiga~ao, realizada nas escolas de arquitectura, e de origem
relativamente recente quando comparada com a transmissao dos saberes
necessaries para a elabora~ao do projecto, que nos foram legados, com muita
dedica~ao e esfor~o, pelas gera~oes anteriores . Esta situa~ao tern
contri bui do para aumentar a di fi cul dade em se defi ni r o que e e como deve ser
desenvolvida a investiga~ao em arquitectura .
> se nos l embrarmos que, na ~col e des Beaux Arts em Paris, quase ate 1968,
ainda se promovia um ensino academico decalcado, em grande parte, das
Academie Royale de Peinture et de sculpture e da Academie Royale de
Archi tecture , provenientes do sistema de ensino do Ancien Regime , que tinham
por objective promover, de forma exclusiva, os principios classicos da
arquitectura pelo estudo das propor~oes, das cinco ordens, dos grandes
edificios e dos textos da antiguidade Romana e Renascentista evitando todo o
ti po de "l i berti nagem" que promovesse o desvi o daquel es pri nci pios (ver
orexler,1983). Se atendermos, tambem, a que, s6 recentemente, as escolas de
arquitectura, tanto em Fran~a como noutros paises europeus e norte-americanos, introduziram a figura de estudos de p6s-gradua~ao como
complemento a forma~ao escolar ao nivel dos estudos de l icenciatura, vemos
como o entendimento para nao reproduzir o que j a era realizado a nivel de
licenciatura, foi fruto de uma longa matura~ao pedag6gica e disciplinar na

qual se insere, de pleno direito, a aprendi zagem, o ensino ea

investiga~ao

em arqui tectura no ambito dos estudos universitarios .
com efeito, na medida em que a carta de curso dava o aval para o exercicio
profissional, os estudos de

p6s - gradua~ao

nao deveriam conduzi r ao

aparecimento de "s uper arqui tectos", por via das

tit ul a~oes

academicas, sob

pena de redundancia pedag6gica, aparecimento de conflitos profi ssionai s
insanavei s bem como de

desorienta~ao

desenvolvimento baseado em

disciplinar, mas promover o seu

investiga~ao

sistematizada que conduzisse ao

aprofundamento do conhecimento discipl inar, com o objectivo de transformar
>

o, aparentemente , inexplicavel em resultado previsivel.
Actualmente, a profi ssao e confrontada com s i tua~oes compl exas decorrentes
de encomendas de trabalhos cada vez mais diversi ficados, que solicitam uma
interliga~ao

entre os di ferentes ramos do conhecimento. Neste contexto,

veri f i ca-se uma aderencia a pratica profissional sendo a investiga~ao em
arquitectu ra , como corpo de conhecimento especifico e aut6nomo ,
considerada, por vezes, quase irrelevantes, mesmo com o davento dos programas
>

de doutoramento nas nossas universidades .
Ja no inquerito a Profi ssao , realizado em 1989 (ver srandao, Jornal dos
Arquitectos n°79), podemos constatar que, no uni verso de arquitectos
inscritos na Aap, 18,4% possuiam p6s-gradua~oes academicas e que, enquanto
SS,5% se dedicavam ao projecto de edificios, ao design e ao planeamento no ,
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>

urbano, somente 1,4% se dedicavam a investigac;:ao .
Posteriormente, em inquerito realizado em 1995 e tambem promovido pela Aap
aos seus associados, podemos verificar que , no Livro Branco, nao foram
publicados os resultados relativos a investigac;:ao em arquitectura, apesar de
ter sido sugerido um processo continua de intercambio entre ensino , pratica e
Investi gac;:ao e haver mesmo um subtitul 0 dedi cado a "Produc;:ao do
conheci mento", onde sao abordados temas rel acionados com a profi ssao,
a Investigac;:ao, a especializac;:ao ea Interdi sciplinaridade .
Podemos ainda, constatar que, na opiniao de alguns colegas, a "pratica da
I

>

I

profissao ea pratica da transformac;:ao (as vezes parcial) da real idade, que
preval ece sobre as outras dimens5es da arqui tectura" (Angelillo, 1992).
>

A inserc;:ao dos cursos de arquitectura, no meio academico universitario ,
levanta tambem novos problemas que as escolas de arquitectura, quando
inseridas nas antigas escolas de arte, nao enfrentavam. Por um lado, sao
vistas pelas areas de humanidades como tendo curri cul a orientados para
programas profissionais que treinam alunos que nao sao capazes de
compreender, em toda a sua extensao, problemas de natureza filosofica ou
epistemol6gica e, por outro, sao olhados pelas areas cientificas como
apresentando orientac;:ao predominantemente artistica que nao prepara os
alunos para as con1plexidades e interdi sciplinaridade do mundo cientifico de
hoje.

Neste contexto, algo fragmentado e disperso, onde tambem ocorre a produc;:ao
actual da investigac;:ao em arquitectura originada em meio academico, importa
explorarmos as dirnens5es da investigac;:ao passiveis de serem desenvolvidas no
ambito da realizac;:ao das provas finais em arquitectura da licenciatura em
Arquitectura da FCTUC, bem como de futuros cursos de p6s-graduac;:ao que venha
a ser implementados.
> Contudo, tanto a investigac;:ao como o acto de projectar em arquitectura,
apesar de serem actividades que solicitam o estabelecimento de protocolos e
rotinas de actividades aparentemente precisas, as mesmas nao sao
suficientemente estruturadas para permitirern a sua explicita formulac;:ao e
transrnisao de conhecimento por quern as pratica .
"' Isso deve-se, provavel mente, ao facto de a rnaior parte dos investigadores bern
corno dos arquitectos considerarem que nao e possivel ai nda hoje , estabelecer
qualquer tipo de instruc;:ao formal para se entender como os processos
cognitivos ocor rem nos subtis e complexos contextos da descoberta e invenc;:ao.
"' AssiM, a aprendizagem, tanto em investigac;:ao coma em projecto, resume- se, na
mai or parte dos casos, a uma auto-aprendi zagem sob a ori entac;:ao de um
i nvesti gador ou proj ecti sta mai s experi ente .
> Apesar destas considerac;:5es serem generalisadamente aceites - quantas vezes

>

nao ouvimos dizer que o projecto nao se ensina mas aprende-se ou que, por
outro l ade, 0 principal instrumento de investi ga<,:ao e 0 pr6prio investigador
admitimos que alguns principios gerais, baseados na experiencia de outros,
podem ser explicitamente colocadas aos candidates a investiga<,:ao.
> Nao basta, neste caso, dizer "como" fazer investiga<,:ao mas, tambem, colocar
que capacidades devem ser desenvo1vidas para que aque1a possa ocorrer.
> As questoes que a investiga<,:ao em arquitectura levanta, os seus objectivos
bem como os inerentes aspectos metodol6gicos, que a seguir apresentamos, nao
dei xam de ser um resumo de a1guns pri nci pi os que, com mai or ou menor sucesso,
temos desenvo1vido ao 1ongo de mais de duas dezenas de anos de orienta<,:ao,
junto a alunos que se tern apresentado para provas finais de licenciatura,
disserta<,:6es de mestrado e teses de doutoramento, tanto em universidades
nacionais como estrangeiras.
>

>

>

se, por um lado, representam uma sistematiza<,:ao de principios de
investiga<,:ao, ja testados com algum grau de confian<,:a, por outro, nao deixam
de ser um ponto de partida para os mais diversificados temas e objectos de
estudo serem exp1orados, com alguma consistencia, no seio das
idiossincrasias e preferencias indi viduais de cada um.
Muito certamente que nao garantem, por si s6, a chegada a uma nova descoberta
ou inven<,:ao, ou mesmo a um porto seguro . Mas, pelo menos, tern o merito de
evitar a repeti<,:ao de erros ja elaborados por outros.
Se estas indica<,:6es metodol6gicas forem adoptadas, para a elabora<,:ao de
trabalhos de indole cientifica, permanecerao , ainda, os nossos erros,
duvidas e inquieta<,:oes. 0 que nao e pouco para se fazer investiga<,:ao!

[Quest oes Fundamentais]
, A fim de caracterizar, preliminarmente, a demarca<,:ao do que se pode entender
coma investiga<,:ao em arquitectura, propomos como temas de reflexao as
seguintes questoes fundamentais: discip1inaridade, originalidade e
pertinencia.
1. Disciplinaridade
, Para qualquer investiga<,:ao a ser desenvolvida na area disciplinar de
arqui tectura como justificar que a mesma tenha cabimento numa epoca de
acel erada especializa<,:ao e aprofundamento do conhecimento em diversos campos
profi ssi onai s 7
, Cada vez mais as ac<,:oes de projecto se configuram como um personagem com
mui tos autores, os trabalhos de investiga<,:ao sao levados a cabo por equipas
multidisciplinares e, principalmente, os campos mais promissores para o
avan<,:o do conhecimento situam-se em areas de ninguem.
> Como se justifica, neste contexto, a monografia que e, essencialmente, um
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t rabal ho i ndi vi dual e disci pl i nar para a sistematiza~ao i nterpretativa ou
avam;o do conhecimento nurna area que se apresenta com l i mi tes, aparentemente,
consolidados ?
2 . ori gi na1i dade
sugere-se que a monografi a a ser apresentada promova o conheci mento de fo rma
si stemat izada e sej a desenvol vida de fo rma a que se justifi que ou, pel o
menos, se aponte para a sua publ i ca~ao, na total idade ou em parte, em revista
da especi alidade .
Isto sugere que o desenvolvimento dos t rabalhos de i nvesti ga~ao sejam
el aborados colocando novas teorias ou apresentando e anal isando novos factos
ou, ainda, inte r- relacionando , de uma nova manei ra, factos e teorias
estabel ecidos para que o avan~o de conheci mento t ransforme o, aparentemente,
inexpl i cavel em resul tado previ sivel .
A questao central a ser col ocada e entender como e que o trabalho
desenvol vido cont ri buiu para a sistematiza~ao interpretati va ou para o
avan~o do conhecimento na area de arquitectura ?

Qualquer universidade publica em Portugal considera nos
seus estatutos, que o ensino ea investiga~ao sao os
elementos fundamentais da sua actividade.

>

>

>

>

3. Pertinenci a
Qual quer uni versi dade publ ica em Portugal considera nos seus estatutos, que o
ensino ea investiga~ao sao os el ementos f undamentai s da sua activi dade, como
tambem reconhece a importanci a da i nterdi sci pl i nari dade .
Temos ouvido, cont udo, col egas di ze rem- nos que a prati ca profi ssi onal em
arquitectura pode se r considerada como um substituto para a investiga~ao o
que pode revelar um desaj uste ent re os valores profi ssionais e os academicos.
se o envolvimento na prati ca profissi onal desempenha o papel anal ogo ao da
invest iga~ao em out ras areas, pois l evanta novos e f undam
entai s problemas,
que papel resta a investiga~ao em arquitectura no ambito universi tario e que
sentido faz, neste contexto , a monog rafia a ser desenvol vida?
Para se dar respost a a estas questoes teremos de col ocar , sem ambiguidades e
ao longo do desenvol vimento do trabalho, os obj ect ivos e a metodol ogi a a
serem persegui dos, em t rabalhos de i n vestiga~ao que se ap resentem como
relevantes no ambi to di sciplinar .

>

>

>

>

>

>

>

[objectivos e Metodologia]
Em qualquer trabalho de investigac;:ao, e em arquitectura isso nao e excepc;:ao,
procura-se definir, de forma precisa, o objecto de estudo minimizando-se, ate
certo ponto, a informac;:ao a ser transmitida.
Estes trabalhos apresentam-se normalmente, no meio academico, sob a forma de
monografia para a prova final de li cenciatura, de dissertac;:ao de mestrado ou
de tese de doutoramento. A primeira sugere que se de enfase ao tratamento
re fl exi vo sob re um tema especi fi co, que pode ser desenvo1vi do em profundi dade
mas nao, necessariamente, em alcance; a segunda apresenta, para alem disso, a
aplicac;:ao e sistematizac;:ao do conhecimento existente numa area especifica e,
por ultimo, a terceira, amplia, de forma aprofundada, este conhecimento,
caracterizando-se como uma contribuic;:ao ori ginal para o seu avanc;:o,
se bem que estas distinc;:oes sejam plenamente aceites, podemos tambem
considerar que todos os trabalhos cientificos apresentam identica final idade
interpretativa, em sucessivos graus de exigencia, sobre os respectivos
objectos de estudo. Por outras palavras, todos estao sujeitos ao bin6mio
conj ectu ra/ refutac;:ao, i sto e , a col ocac;:ao hi poteti ca, mas fundamentada, de
conjecturas sobre a tematica desenvolvida que, por sua vez, ficara suj eita a
colocac;:ao de refutac;:oes sobre os objectives, metodologia e conc1us6es
apresentados no trabalho.
Neste contexto, 0 criteria de demarcac;:ao entre O que e cientifico OU nao, a
semelhanc;:a de outras disciplinas, sera o da refutac;:ao das conjecturas e
hip6teses colocadas ao longo dos trabalhos (monografias, dissertac;:oes e
teses), desenvolvida com a finalidade de se testar, nao a sua infalibilidade,
mas a sua robustez .
No entanto, em arquitectura, ao contrario de outras areas de conhecimento
mais descritivas os metodos de argumentac;:ao e prova utilizados nao sao
totalmente coincidentes. Em arquitectura, ao contrario daquelas areas e
desde longa data, anterior ao estabelecimento do metodo cientifico come hoje
o conhecemos, preval ece o racioci nio abduti vo sobre o dedutivo e o indutivo.
A abduc;:ao e um processo de prova indirecta, semi-demonstrativa em que a
premissa maier e evidente mas a menor s6 e provavel. Em arquitectura, nao s6
o processo de projecto como toda a tratadistica estao submerses em pensamento
abdutivo.
Assim, deverao ser ponderados conjuntamente os aspectos cientificos com os
disciplinares. Nao s6 devera ser abordada, no processo de conjectura e
refutac;:ao, a disciplinaridade e a original idade dos t6picos tratados coma,
tambem, a sua pertinencia, no confronto entre os conhecimentos oriundos do
mundo academico e os saberes da pratica profissional.
Deste modo , procura-se promover uma formac;:ao que vise desenvolver a
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capaci dade, de cada aluno, para produzir um t rabalho cientifico,
genericamente designado por monografia, que proceda a partir dos seguintes
objectivos :
1. incentivar a reflexao disciplinar sobre os t6picos colocados, para alem da
informa~ao dada ou l evantada,
2. fortalecer o desenvolvimento do pensamento original e aut6nomo,
3. i ntroduzir os i nstrumentos metodol6gicos necessarios e pertinentes para o
desenvol vimento do tema escolhido.
Para se alcan~arem estes objecti vos gerais sugere-se a observancia de um
conjunto de regras que tern por f inalidade colocar aspectos fundamentais de
etica e metodol ogi a.
Estas regras ou sugest6es metodo16gicas, colocadas ao l ongo do trabalho,
referem-se, sucintamente, ao desenvolvimento da capacidade para(l):
1. explicitar a estrutura do argumento, clarificando-o desde o i nicio;
2. come~ar com o problema ou a questao para a qual se deseja encontrar uma
resposta, mas sem g rande "teori za~ao";
3. lembrar que apenas e necessaria uma unica boa ideia para escrever a
monografia, o que implica colocar uma hip6tese ao l ongo do trabal ho;
4. entender que todas as monografias necessitam de uma problemati ca (que e
diferente de um campo ou uma de area de investiga~ao), de um conj unto de
dados, de uma bi bl iografia e de uma hip6tese;
S. escrever na terceira pessoa do singul ar;
6. apresentar as idei as antes de as avaliar;
7. lembrar que, em investiga~ao, todas as ideias sao provis6rias ;
8. evi tar a prosa adj ectivada;
9. recor rer a exemplos sempre que possivel;
10. citar devidamente as fontes utilizadas;
11. argumentar sem h esita~oes , repeti~6es ou fugas ao tema .
complementarmente, tambem deverao ser colocados os requi sitos necessari os
para a forma de apresenta~ao da monografia - folha de rosto, resumo, 1i stas
de tabelas e figuras, indice, i nt rodu ~ao, estrutura~ao por partes,
conclusoes ou considera~oes f inais, referencias bibliograficas e de fontes
das imagens, anexos e cita~6es de texto ou de imagem grafica.
Recomenda-se , da vasta bibl i ografia exi stente sobre formas de apresentar
rel at6rios de natureza academi ca, o trabal ho de Eco (1977) por apresentar
exemplos di rectamente relacionados com o curso de Arquitectura, como e o caso
da pesquisa de material sobre o Barraco ou sobre os t ratadi stas do sec. XVII.
Estas sao, resumi damente, as sugest6es preliminares que adoptamos para se
el aborar uma monog rafia , no ambito das tematicas escolhidas por cada aluno.
Propoe-se , tambem, a leitura previ a da obra de especu la~ao cientifica" o

Quinteto de cambridge " de John casti (1998) onde, atraves de um dialogo
imaginario, ci nco cientistas ou f i l6sofos oriundos de diversas areas de
conhecimento Peter snow, Ernst schrodinger , John Aldane, Alan Turi ng e
Ludwig Wittgenstein discutem a mesa de j antar no Chri st's college, em
Cambridge, a questao ''podem as maquinas pensar ?", colocada por Turing em
1936. Esta pergunta , que esta na base da moderna teoria computacional e do
subsequente desenvol vimento dos computadores, levou, posteriormente, ao
aparecimento da I ntel igencia Artificial e ao debate nao concl usivo desta
problematica.
>
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>

>

>

>

o l ivro de casti (op. cit.) e recomendado poi s, nao s6, apresenta a discussao
da questao fundamental subjacente a util i zac;:ao dos computadores e a qual nao
nos podemos furtar sob pena de nao acompanharmos essa "condi c;:ao essencial de
ser presente" (Baudel aire, 1863), nomeadamente em relac;:ao a discussao de como
opera uma maqui na de Turing (2), como tambem e um modelo de como pode
funcionar, a pleno, um semi nario ou grupo de discussao em regime de mesa
redonda com um moderador , um apresentador e varios comentadores com pontos
de vista tanto divergentes como convergentes e, ainda, suplementares como
compl ementares.
Admite- se, assim , que a diversidade de inte resses e motivac;:oes dos f utu ros
arquitectos, que ocorrem no ambito da real izac;:ao da prova final bem como, ja
a nivel de p6s-graduac;:ao, no ambito das di ssertac;:oes de mestrado e teses de
doutoramento, possam ser aproveitadas para promover o desenvolvimento de
t6pi cos e questoes que se levantem no decorrer do trabalho.
Levar em considerac;:ao opi ni oes contrari as , em vez de nos opormos simpl esmente
as mesmas, e uma arte que necessita de ser cul tivada no ambito de qualquer
i nvesti gac;:ao na medi da em que pode conduzi r a novas sol uc;:oes nao pensadas
anteriormente e que se venham a revelar, eventualmente, pertinentes e
produtivas. ~ . neste sentido, que podemos colocar, em complemento ao que
dissemos, que "the whole of science is nothing more than refinement of
thinking" (Albert Einstei n, citado por calapri ce, 1996).
Colocar em confronto o pensamento racional e o especulat ivo e o que conforma
a di mensao universitari a da arquitectura, para o qual a partici pac;:ao em
grupos de discussao ou semi narios se pode revel ar f undamental desde que estes
sejam devidamente organizados.
Recomenda-se, por isso , tambem a l eitura dos textos coligidos por Neil Leach
em Rethinking Architectu re que apresenta, pela primeira vez, uma col ecc;:ao de
ensaios sobre teoria em arqui tectura, escri tos pelos mai s diversos autores
oriundos da area da f ilosofia, numa perspecti va cultural contempor~nea e que ,
nem semp re, sao convergentes nas conclusoes que apontam.
Por ul t imo, sugere-se que a monograf i a seja constantemente balizada por
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criterios de aferi <;:ao que permi tarn uma ra.zoavel legibi l idade dos processos e
produtos que a conformarn, de maneira a se ter uma indi ca<;:ao dos procedimentos
a tomar , em cada fase de elabora<;:ao do trabalho. Assim , incentiva-se o
desenvolvimento das capacidades de cada aluno para:
1. obter a informa<;:ao necessaria e transforma-l a, com si mpl icidade e
perti nencia, em dados de forma a caracteri zar, nas suas l inhas essenciais ,
o tema escolhido;
2. conceber uma i deia , inten<;:ao de analise ou de concep<;:ao, com lapi s e papel
ou outro i nstrumento adequado, de forma a estabelecer uma avali a<;:ao
previa sobre a necessidade do seu aprofundamento;
3. comunicar, de forma expl icita, a validade das analises ou propostas
el aboradas, tendo em aten<;:ao o adequado encadeamento das partes que
compoem o trabalho ;
4. fundamentar as dimensoes anal iticas do objecto de estudo que impl iquem em
aspectos inovadores em rel a<;:ao a pratica corrente ou a esquemas
concei tuais normalmente aceites;
S. definir caracteri sticas qualitativas e quantitativas que deverao ser
apresentadas, sobre a temati ca a ser investigada, de forma a se distinguir
uma aval i a<;:ao menos aceitavel de uma mais aceitavel ;
6. gerar, pesquisar e organizar informa<;:ao pertinente para o desenvolvimento
do tema a ser investigado, de forma que a mesma possa ser facilmente
recuperada em situa<;:oes e contextos diferentes daqueles para que foram
inicialmente previstos;
7. definir a problematica de anali se e decidir o que necessita de ser
real izado , tendo em vista a resolu<;:ao da mesma;
8. ident ifi car aspectos teoricos com a finalidade de explicitar as suas
implica<;:oes para o tema escolhido;
9. perceber e gerar solu<;:oes al ternativas para o desenvolvimento de
di ferentes abordagens ao objecto de estudo, de forma a escolher a que se
venha a revelar mai s pertinente;
10. relacionar o conhecimento sobre as teorias, metodos e tecnicas ,
adqui ridos em outras disciplinas do curso , de modo a que o mesmo seja
relevante para 0 desenvol vi mento, no ambito disciplinar, da tematica
escolhida.
> Tanto os objecti ves gerai s como as regras metodol6gicas e os cri terios de
aferi<;:ao, anteriormente colocados, sao os sistemas de balizamento e
pondera<;:ao que nos permitem, avaliar e encaminhar, constantemente e de forma
cruzada, o desenvolvimento dos trabalhos de investiga<;:ao.
> A participa<;:ao ef ectiva dos alunos em seminario, grupos de discussao ou na
ori enta<;:ao i ndi vi dual devera ser, necessari amente, 1evada em consi dera<;:ao

como factor de aferi~ao do desenvolvimento da monografia e servir como forma
de correc~ao, tendo em vista eventuais desajustamentos entre os objectivos
colocados, os resultados alcan~ados, bem como dos metodos e procedimentos
adoptados.
> Isto sugere que, em oposi~ao a um corpo estatico de conhecimento, o processo
continua e dinamico de aquisi~ao de saberes adquirido pela pratica da
investiga~ao, que se assume como auto-correctiva e em sintonia com um quadro
de referencia disciplinar relativamente estavel levanta urna problematica
identica a que ocorre com o desenvolvimento do projecto em arquitectura na
medida em que, ambos, solicitam urna reflexao em ac~ao (schon,1985).
> A questao que se coloca, agora, e entender como as contribui~5es oriundas da
investiga~ao poderao cooperar para o entendimento da dirnensao discipl inar da
arquitectura.
Finais]
Recomendamos, anteriormente, a leitura de textos elaborados por autores
oriundos da area da filosofia com abordagens, nem sempre, convergentes. Com
efeito, os ternas tratados, no ambi to da teoria da arquitectura contemporanea,
possibilitam, nao s6, a abertura de diversos campos de discussao, como assim,
diferentes leituras sobre os mesmos temas. sugerimos, tambem a este
prop6sito, o ensaio de especul a~ao cientifica sobre a questao f undamental que
a rnteligencia Artificial coloca nos dias de hoje.
No entanto, uma advertencia cautelar deve ser feita dado que a monografia se
situa, resolutarnente, na area de arquitectura e nao, preferencialmente, na
area da filosofia contemporanea ou das questoes que esta levanta.
[cons idera~oes
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A teoria em arquitectura pode ser uma experiincia

temeraria, coma algumas al mas aventureiras ja
tiveram oport unidade de descob ri r.
> Numa obra de autori a de Kenneth Frampton (1996), intitulada "Studies in
Tectoni c Culture : The Poetics of Construction in Nineteenth and TWenty
century Architecture", e reavivado o relacionamento entre a teoria ea
hist6ria da arquitectura pel o estudo das influencias e fertiliza~oes
reciprocas que se estabelecem entre ambas as areas retomando-se, neste
principio de seculo, a arquitectura do De Re Aedifi catoria de Alberti como
texto fundador da autonomia disciplinar na medida em que a dimensao
construtiva e assumida, por um lado, como estando hierarquicamente
subordi nada a semantica do discurso verbal para poder significar pelos seus
pr6prios meios e, por outro, aquel a dimensao estar e ser submergida
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faticamente no passado .Aquela obra e prefaciada por Francis Mal l grave que
col oca, pertinentemente e a este respeito, a seguinte problematica: "A teoria
em arqui tectura pode ser uma expe riencia temeraria, como algumas almas
aventureiras ja tiveram oportunidade de descob rir . ~. talvez por este motivo,
que mui tos dos nossos professores de arquitectura chegam mesmo a excl ui-la do
plano curricul ar , como se fosse para a afastar do alcance dos est:udantes .

>

Quando as escolas de arquitectura tem a pretensao de se envolverem em
dominios profundos da f il osofi a li mitam-se a dilui r , cui dadosamente, as
leituras de Heidegger ou Foucault ou Derrida (ninguem que seja oriundo da
area disciplinar da arquitectura) , em doses calculadas frugalmente t:omadas
na pri vaci dade da aul a de projecto, onde se podem escudar do contact o com
essa out ra nemesis a concepi;ao "c riadora" a hi st6ria da arqui t ectura.
Assi m, nestes cases e de maneira bastante perversa e eni gmatica, a teoria
torna- se um pretexto para i gnorar ou , pelo menos, mi nimizar o l egitimo
desenvolvimento intel ectual da arquitectura".
Retoma-se , neste t exto , a advertencia ja col ocada por Alberti (1443-50), na
pei;a teatral Momus (Livro IV) , onde e descrito o plano para um mundo nova.
Jupiter , aconsel hado pelos f i 16sofos e acompanhados pelos deuses do olimpo,
aspira a unificai;ao entre o divino e o terreno, onde as correspondencias
entre di scursos e si gni fi cados sao totais e as contingencias entre o sere a
sua imagem sap aboli das.

> Como nos relata Jarzombek (1989):
> "os deuses, m
aravi l hados, passam a resi di r nas estatuas colocadas num
sumptuoso teatro construi do em sua hon ra para celebrar a suposta uni ficac;ao;
a part i r do pont o pri vi l igiado das suas estatuas, os deuses testemunham os
" ritos de purificac;ao" . .. . No i nicio tudo vai bem . .. mas, quando as ninfas do
vento tentam entrar no teatro para part i ci par nas festivi dades o edi fici o
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colapsa no meio de i ntenso turbi l hao de vento e destruic;ao . Devido a
tempestade, que danificou mui tas das est atuas e causou f eri ment os nos deuses ,
est es retiram-se, precipitada e i gnobelmente para os ceus" .
Jupite r, ao comentar este desastre, considera-se culpado pela sua
incompetencia em criar um mundo melhor, cul pado pelo colapso do sumpt uoso
t eatro , "coma um idiota ou debi l mental pois que, ao plani ficar o model o do
mundo novo, em vez de se dirigir aos const rutores desta obra excepcional
di ri gi u- se aos fi16sofos " (A1berti , 1443-50).
Est as reflexoes convcam, avisadamente , a necessidade de aferirmos,
constantemente, as rel ac;oes entre pensamento especulativo e concretizac;ao
te6rica , no ambito di sciplinar , sob pena de nao promovermos 0 l egitimo
desenvolvimento intel ectual da arquitectura ou de suscitarmos o col apso do
edi fic i o onde este reside.

>
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sob o ponto de vista te6rico a arquitectura coloca- nos perante questoes
filos6ficas que exigem o maior entendimento e argucia possivel: as rela~oes
entre o mundo fisico e a sua vivencia pensada e fruida, bem como, entre ordem
e estrutura sao probl ematicas em aberto, que contribuem, decisivamente, para
o facto de nao existir uma teoria geral em arquitectura. Se conseguissemos,
porventura, atingir este ultimo objective isso indicaria que teriamos
resolvido, instantaneamente, todas as questoes de indole filos6fica que
colocam os discursos, significados e contingencias da arquitectura e da sua
imagem o que, mesmo para os deuses, e manifestamente impossivel, como nos
lembra Alberti.
Isto, contudo, nao quer dizer que nao se deixe de procurar alcan~ar mesmo em
arquitectura os objectives colocados, em contexto diverse mas
disciplinarmente pertinentes, por Albert Einstein sobre o escopo e
abrangencia da teoria:"A theory is more impressive the greater the si mplicity
of its premises, the more different kinds of things relates, and the more
extended its area of applicability (calaprice, 1996).

Quando aquele acto de construir for, tambem, entendido coma
sendo regido por leis que necessitam de ser investigadas da
sociedade para o espa~o e do espa~o para a sociedade.
>

A teoria em arquitectura como disciplina, a ser cultivada em meio
universitario, tern por objective promover, em areas especificas, mas nao
estanques e ao mais al to grau, o pensamento especulativo, de forma semelhante
ao que ocorre nos mais diversos dominios do conhecimento. No entanto, a
arquitectura, tambem se apresenta como concretiza~ao te6rica na medida em que
adopta as restri~oes e condicionantes de ordem geometrica, material e
construtiva as quais esta sujeita, como conforma estas condicionantes em
artefactos edificados , geradores de sistemas de organiza~ao formal e
espacial e incorpora, implicita ou explicitamente, os conhecimentos que
relacionam a sua conforma~ao a realidade de uma existencia social como a um
sitio , a uma paisagem ea um topos .Isto signi fica que o acto de construir
somente faz sentido somente tern concretiza~ao te6rica - quando o mundo
relacionado com as condi~oes materiais de existencia da arquitectura for, nao
s6, ponderado abductivamente por um delineamento sensivel, como cultivado
por essa nemesis, a hist6ria da arquitectura, essa filha da noite que desce
sobre os mortais para os castigar da sua insolencia em desvendar o passado
para propor as formas futuras. Quando aquele acto de construir for, tambem,
entendido como sendo regido por l ei s que necessitam de ser investigadas da
sociedade para o espa~o e do espa~o para a sociedade, no ambito de uma
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disciplina que tenha por objecto de estudo os nossos edificios e cidades
entao a arquitectura, nao s6, se apresenta como t endo concretiza~ao t e6rica
como se institui, por direito pr6prio, como uma disciplina universitaria.A
"angustia pelo respeito a unica autoridade que um existir livre possa
reconhecer em face das possibilidades repetiveis da existencia" (Heidegger,
1927) pode ser, assi m, confrontada com a perplexidade resultante do
desvendamento que rege a tecnologia moderna e a arquitectura , como arte e
como disci plina , contribuir de maneira unica e notavel para o ensino
universitario .
, A teoria em arquitectura deixa de ser uma experiencia temeraria para passar a
ser algo que pode ser descoberto, pela ponderada articula~ao entre o
pensamento racional e o especulativo, pela adequada constru~ao de sistemas
descritivos que permitam explorar as diversas dimensoes disciplinares, pela
recupera~ao da informa~ao intrinseca aos edificios e cidades existentes ou
que possam vir a existir e, ainda, pela sua transforma~ao em conhecimento, de
fo rma a que este possa contribuir para o aprofundado entendimento do
lineamentis aedificorum.
> ~ neste sentido que podemos sugeri r que o desenvolvimento da monografia tern
como prop6sito promover, ab ingenio , o legitimo desenvolvimento intel ectual
da arquitectura e que este nao e, necessariamente, monop6lio desta ou daquela
profissao, masque se apresenta como um dominio de conhecimento aut6nomo que
nao se subordina a outras disciplinas ou saberes .
> Por for~a legal do decreto- lei n. 0 176/98 a Associa~ao dos Arquitectos
Portugueses passou a designar- se por ordem dos Arquitectos ea estipular que,
aos candidatos a membros efectivos, podera ser exigida, alem da titularidade
de uma li cenciatura ou diploma equivalente , reconhecido nos termos l egais ,
tambem a realiza~ao de um estagio e a presta~ao de provas de acesso.
> A este respeito, e pertinente colocar, institucionalmente, a problematica
relacionada com a investiga~ao na area de arquitectura. o Comite consultivo
para a Forma~ao no oominio da Arquitectura da comissao das comuni dades
Europeias no "Relat6rio e Recomenda~oes sabre o Ensino ea Forma~ao de P6sgradua~ao no oominio da Arquitectura", adoptados em 13 e 14 de Mar~o de
1990, "recomenda que nos diferentes estados-membros seja criado um titulo
OU diploma uniCOS, Doutor em Arquitectura, destinado a arquitectos que ja
tenham realizado investiga~ao no dominio da arquitectura". Esta atitude
reflecte bem a corrida armament i sta, lan~ada a nivel profissional,
precisamente quando, nos ultimas anos, assistimos a uma maior e mais
sofisticada interdependencia das discipli nas, dos conhecimentos, das areas
profissionais e dos fen6menos. A s itua~ao actual , quanta a nos, compl etamente
paradoxal, ainda e 0 produto da cria~ao das organiza~oes profissionais no

sec . xrx, nao sendo mai s relevante para os di as de hoj e como eram as
corpora~oes medievais para a sociedade industrial. Nao existem areas
estanques ao nivel do avan ~o de conhecimento mas, tao somente , a nivel legal
das competenci as e habilita~oes profissionais.E, neste senti do , que e
necessaria a clarifi ca~ao das contribui~oes oriundas de outros sabe res,
sempre bem vindas desde que consequentes, das tentativas de desenvolver o
conheci mento disciplinar a parti r de outros campos de conhecimento e de
actua~ao profi ssi onal .Para o estabelecimento de programas de investiga~ao em
arquitectura nao podemos recusar a contribui~ao dada por outras areas e
saberes sob pena de nao acompanharmos a coloca~ao de novas indaga~oes do
mundo contemporaneo, nem aceitar a fundamenta~ao disciplinar, seja esta
elaborada por arquitectos ou nao (como tern sido a pratica a que temos
assisti do em anos recentes), a partir de apl ica~oes oriundas dos mais
diversos ramos de conheci mento onde as media~oes interpretativas sao
transformadas em interven~oes instauradoras, acabando por contribui r para um
permanente estado de subdesenvolvimento intelectual da area discipl inar de
arquitectura.

56 assim, poderemos discutir a arquitectura nao s6
como um acto de cria~ao i ndividual, mas tambem como
uma instancia da sociedade onde se insere.
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s6 assim, poderemos discutir a arquitectura nao s6 coma um acto de cria~ao
individual, mas t ambem como uma instancia da sociedade onde se insere . Isto
e, poderemos construir a pr6pria autonomia disciplinar da arquitectura a
partir da sua materia prima e disputar, de igua1 para igual, neste final de
seculo, com as outras areas disciplinares os recurses disponiveis para a
investiga~ao . Perante as topografias f1uidas do que serao os carnpos de
interven~ao do arquitecto , bem como face a corrida a que assistimos a nive1
profissiona1, sugerimos que se rnantenha um equilibria entre o
desenvolvimento dos conteudos e dos processos de ensino e aprendizagem,
relacionados com a investiga~ao, que conduzam nao s6 ao aprofundamento do
conhecimento em arquitectura corno a forrnula~ao de novas indaga~oes
orientadas para a inova~ao.Conjectura-se, assim, que o percurso criativo do
aluno ao elaborar a monografi a possa ser assimi1ado a de um construtor onde
os materiai s sao os conteudos dos t6picos escolhidos, a semelhan~a do que
sugere Alberti (1486) no oe Re Aedifi catoria (Livro II, cap. XIII) ao propor
a correspondenci a da sua acti vi dade de autor a de um construtor : "Itaque nos
quas quasi opus facturi simus et manu aedificaturi, ab ipsis fundamentis seu
ordini aggrediemur" (Assi m, da mesma forma como quern se dispoe a faze r uma
e a por as maos a obra, faremos a nossa exposi~ao a partir das
respectivas funda~oes) . Consideramos, ainda, pertinente chamar a aten~ao para
a necessidade de a1argar o ambito da discussao para a questao da
representa~ao dos t6picos a serem investigados quando confrontados corn a
problernatica da interven~ao em arquitectura . Par outras pa1avras, que se
debata a questao da cornensurabilidade das 1inhas de pensamento em
arquitectura quando confrontada corn a cria~ao de fen6rnenos , i sto e, corn a
forrnula~ao de rnecanismos conceituais e instrumentos anal i ticos que nos
permitarn, nao s6, aceitar o dictum atribuido a Pablo Picasso "je ne cherche
pas, je trouve", coma transforrna-1o em" je trouve parce que j e cherche".~ o
desafio que, em parte, nos coloca Hacking (1983) ao fa1ar da necessidade da
cria~ao de fen6menos que so1icitarn a inter-rel a~ao imaginativa de factos corn
teoria, em vez do desenvolvimento exclusive de paradigmas discip1inares ou
ci entifi cos estabel eci dos. Como di ri a Leslie Martin (1967), da necessi dade
de passar da sistematiza~ao de conhecimento para linhas de pensamento que
permitam a formu1a~ao de instrumentos pelos quais a teoria avan~a. Elaboradas
con stru ~ao

as conjecturas resta colocar as

refuta~oes.

si c transit gloria mundi .
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2 Uma n~qui na de Tur ing
Ulll n!Odel o abs t raCtO de
C0f110 fu nciona un computador que le dados de entrada
executa opera<;Oes sobre esses dados e produz os
correspondentes resultados . lJma maqui na de Turing
capaz de simular qualquer computac;~o executada por
outro computador e consiste, normalmente, numa fi ta
onde se podcm l e r e regist ar car acteres bem c0010 U111
conj unto de estados que defi nem os resu I tados das
acc;Oes Ou do desempenho da maqui na . Uma maquina de
Turing pode, por i sso . ser u tilizada COlllO modelo
si mb6li co para se entender o significado e os l imites do conceito de computa.;ao . Fi ca a questlio: scra
que uma 1110nografia, elaborad.i no llmbit o de uma prova fi na 1 , ou de uma di ssertac;no de mestrado oo de
(ITia tese de doutorameni:o. pode ser vista como um mode1 o s i mb61 ico para se entender o significado e os
l i mitcs do quc ea arquitectur a?
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