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ENSINO/
Formação

EDITORIAL

O “Livro Branco da Arquitectura e do Ambiente Urba-
no” equacionava, em 1996, três questões decorrentes 
da massificação da procura e da oferta na formação 
em Arquitectura: a aplicação de parâmetros de qua-

lidade nas novas condições do ensino, a regulação do acesso à 
profissão e a oportunidade de trabalho para todos. Em termos 
conceptuais, foi este o alinhamento que definimos para o nú-
mero, fundamentado em três tempos/modos de um percurso: 
o ensino da Arquitectura, o acesso à profissão e a prática pro-

fissional, a que Francisco Pires Keil do Amaral, com graça, as-
sociou a metáfora “coração, cabeça e estômago”. Partilhamos 
as reflexões de Bárbara Yu Belo, Bruno Gil, Fátima Aleixo Pio, 
Francisco Pires Keil do Amaral, Gonçalo Canto Moniz, Leo-
nor Matos Silva, Luís Conceição, Mário Krüger, Miguel Nunes 
da Ponte, Paulo Tormenta Pinto, Pedro Machado Costa e Vitor 
Carvalho Araújo, que inauguram este debate.
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Ouve lá, ó Arquitecto: tenho já uma ideia aproxi-
mada de como era o ensino na Escola de Belas
-Artes do teu tempo. Mas isso foi há muitos anos. 
As coisas devem ser hoje bem diferentes.

— Certamente que são. Basta pensar no número de escolas que 
havia – duas – e no que existe agora, que já nem sei quantas 
são. E no aumento do número de alunos. E no aumento do nú-
mero de professores. As coisas tinham que mudar mesmo.
— E espero que para melhor...
— É bom que haja liberdade quanto ao que se ensina, à for-
ma como se ensina, e também na escolha que se pode fazer por 
uma escola ou outra.
— Pagando, claro!
— Sim, tens razão. Essa é outra história.
— Que é capaz de ser uma história triste...
— Por isso falemos de coisas mais alegres. Estou a lembrar-me, 
a propósito do ensino, do título de um livro de Camilo Castelo 
Branco, Coração, Cabeça e Estômago.
— Não conheço o livro. Castelo Branco sei que é terra de bom 
queijo...

— Deixa-te de confusões. Este é o nome do escritor. E quando 
penso nesse título é porque o que se ensina numa escola tem 
que ver, primeiro, com o coração: ou se gosta ou se aprende a 
gostar. Segundo com a cabeça, porque há saberes próprios de 
quem arquitecta e é preciso metê-los na cabeça dos alunos. 
Terceiro, com o estômago, porque os futuros arquitectos têm 
de sobreviver, e eu acho que a escola nesse aspecto pode ensi-
ná-los mais. Pronto.
— Bonita tirada! Podes continuar. Dá lá exemplos, pois já sabes 
que eu gosto muito disso.
— Por exemplo: um bom professor dos primeiros anos é o que 
leva os alunos a gostar da profissão; a compreender e apreciar 
as boas obras, desde o passado até hoje, e a sentir desejo de, 
também eles, poderem um dia vir a mudar o mundo com a sua. 
Ou só um cantinho do mundo, o que já não é mau, deixando a 
marca da sua personalidade...
— Como os graffitis...
— Não. Vai para o diabo! Os arquitectos têm outras responsa-
bilidades! Projectam casas, escolas, escritórios, estádios... Os 
espaços em que as pessoas vivem!
— Não te zangues. Estava a brincar. Admitamos, então, que os 
alunos já amam a Arquitectura. E agora?
— Voltando ao meu tempo. Certas disciplinas dessa época ti-
nham por objectivo evidente “fazer a mão”. Ou seja, criar hábi-
tos de destreza, relacionando o que o cérebro pretende comuni-
car com a sua representação desenhada, ou em três dimensões, 
que são linguagens próprias dos arquitectos. Havia Desenho de 
Estátua, Desenho de Modelo, Desenho de Ornatos decorativos 
de épocas remotas, Desenho Arquitectónico com estilos clás-
sicos greco-romanos, etc., etc.. E imagina tu que desenháva-
mos a carvão, a lápis de pau, a lapiseira de mina grossa, a lapi-

A Ovelha 
do Restolho 
continua interessada 
no Ensino 
da Arquitectura

— 

FRANCISCO P. KEIL DO AMARAL, arquitecto n.º 299

J-A 202, Setembro-Outubro 2001, pp. 63-65



O que se ensina 
numa escola tem 
que ver, primeiro, 
com o coração: 
ou se gosta ou 
se aprende a 
gostar. Segundo 
com a cabeça, 
porque há saberes 
próprios de quem 
arquitecta e é 
preciso metê-los 
na cabeça dos 
alunos. Terceiro, 
com o estômago, 
porque os futuros 
arquitectos têm 
que sobreviver, 
e eu acho que 
a escola nesse 
aspecto pode 
ensiná-los mais.

seira de mina fina, a tira-linhas com tinta-da-china, a caneta 
Graphos, a caneta Rotring; dávamos aguadas a pincel com tin-
ta-da-china fabricada por nós próprios: fazíamos sombras a 
“esfuminho”; desenhávamos letras rigorosas à mão, ou a es-
cantilhão... e sei lá o que mais! Ora, hoje, graças à informática, 
os putos começam a “fazer a mão” logo de pequeninos, com os 
jogos de computadores e os joysticks. Depois vêm os Autocads e 
já ninguém precisa de desenhar nada. O computador faz tudo e, 
no fim, até tira cópias sem ser necessário amoníaco nem lâm-
padas fluorescentes como dantes. E tudo isto sem uma pessoa 
levantar o rabo da cadeira! Basta um dedo, um dedo só, para 
clicar! Que ganho de tempo para outras aprendizagens isto 
pode constituir! O que achas tu, Ovelinha?
— Que é preciso muito cuidado com o dedo e prestar alguma 
atenção ao rabo. Um e outro podem sofrer deformações com 
tanto uso!
— Lá vens tu com o teu sentido prático!
— Adiante, adiante! Os alunos amam a Arquitectura, dese-
nham com todo o desembaraço, fazem maquetas e essas coi-
sas. E agora? O que é que lhes pedes para fazer? O que é que te 
pediam a ti?
— Quando começávamos a ensaiar os primeiros “projectos”, 
os “Mestres” apresentavam-nos temas deste género: preten-
de construir uma pequena capela para mil fiéis sentados, num 
terreno absolutamente plano e belamente arborizado...
— Os tempos mudaram, claro.
— Soube há uns anos de um programa, também para a cadeira 
de Projecto, que era qualquer coisa parecida com isto: o Capi-
tão Wonder vai chegar em breve a Lisboa na sua nave espacial É 
preciso construir-lhe uma residência num lote vago nas esca-
dinhas da Graça número tal (que existe), tendo em atenção que 
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o interior não estará sujeito à Lei da Gravidade. Eu pergunto: 
qual dos dois casos será mais irreal?
— Sei lá. Assim de repente...
— Quando fui assistente do Professor Frederico George na ES-
BAL, achei que teria interesse dar como tema para projecto um 
caso concreto, em que até havia interlocutores para discutir 
com os alunos: um pequeno estádio de futebol para um clube 
da periferia, com terreno, levantamento topográfico, progra-
ma fornecido pela Direcção do Clube e tudo. Não sei se fiz bem 
ou se fiz mal. Talvez fosse preferível pedir-lhes um estádio flu-
tuante sobre o Mar da Palha... O que posso dizer é que obtive, 
no fim do período, todo o leque de respostas possíveis. Um alu-
no, madeirense (que será feito dele?), apresentou um projecto 
desenhado com um rigor e um detalhe de fazer cair o queixo! 
No outro extremo, recebi uma folha de papel A4 em que o aluno 
escrevera mais ou menos isto: como o terreno se encontra ro-
deado de fábricas poluentes, considero que não deve construir-se 
ali nenhum estádio.
— Ora toma! Esse é que te arrumou!
— E talvez até tivesse razão. Mas foi um pouco excessivo gas-
tar um período de três meses só para dizer aquilo... Embora eu 
concorde inteiramente que a escola é o lugar onde devem ser 
levantados e discutidos problemas, estudadas diversas opções 
e ensaiadas soluções que, à primeira vista, até podem parecer 
utópicas ou provocatórias. (Até porque se não o fizermos ali, 
poucas probabilidades há de que venham a ser abordados al-
guma vez mais tarde – só que isto não se pode dizer aos alunos, 
coitados!). Depende da capacidade dos professores seleccionar 
e conduzir os temas de forma a estimular a participação e a ti-
rar proveito desta prática.
— Ora bem, já falaste um pouco do “coração”, um pouco da 
“cabeça”. Falta falar do “estômago”.
— Isso é, talvez, do que menos se trata nas escolas. É um tema 
que não entusiasma nem osa alunos, nem os professores... To-
dos estão voltados para os grandes ideais, os grandes temas, 
a contemplação das obras dos Mestres. Era ponto assente, no 
meu tempo, que a formação escolar, dadas as suas carências e 
limitações, tinha inevitavelmente de ser completada com esta-
dias mais ou menos prolongadas em ateliers. E a malta lá se ia 

encaixando nos locais possíveis, se não enveredasse pelo ensi-
no (ou fazia as duas coisas, para sobreviver). Aprendia-se com 
a prática e pronto. Hoje ainda é bastante assim, apenas a esca-
la é diferente.
— E achas que podia ser de outra maneira?
— Não sei bem. Mas, às vezes, ponho-me a pensar numa escola 
que tivesse uma cadeira de “Sobrevivência”. O currículo tanto 
podia compreender legislação e normas de ética profissional – 
se fosse a sério –, como, vistas as coisas cinicamente, podia ser 
um manual de competitividade adaptado à nossa época, com 
temas deste género:
como apresentar maus projectos de forma a convencer os clien-
tes;
como roubar encomendas a colegas;
como fazer batota nos honorários;
como fingir que se trabalha na Função Pública;
como acumular cargos sem fazer esforço;
como lidar com a corrupção, da mais pequena à maior;
etc., etc., etc. 
— Deixa estar que os Americanos hão-de ter esse manual já feito.
— Julgo que sim, Ovelinha. Fazia sentido. Mas olha, mesmo 
que não fosse tão longe na minha proposta, penso sinceramen-
te que a aprendizagem de um pouco de Psicologia e da prática 
de alguma representação teatral fazem falta na formação dos 
futuros arquitectos – para lidar com os clientes, com o público, 
ou com outros profissionais.
— Essa última está boa! Eh! Eh! Eh! “Ser ou não ser arquitecto. 
Eis a questão!”
— E então? É disso mesmo que se trata!



No caso da formação de arquitecto em Portugal, é 
ainda insuficiente a assimilação dos pressupostos 
qualitativos expressos no espírito e na letra da Di-
rectiva 85/384 CEE, estabelecidos em função do in-

teresse público da Arquitectura. A informação técnica, a arti-
culação interdisciplinar e a formação prática são insuficientes, 
provocando dificuldades adicionais à inserção no mercado de 
trabalho dos recém-licenciados e uma redução do leque de ac-
tividades em que as suas aptidões são requeridas. A formação 
dos formadores, a clareza quanto às necessidades de especia-
lização, aos campos que devem ser para tal privilegiados e à si-
multânea preservação do carácter generalista e integrador do 
trabalho do projecto, são outras tantas áreas a aprofundar no 
nosso ensino da Arquitectura.
Por outro lado, a estrutura da profissão de arquitecto é em Por-
tugal de grande debilidade, em todos os modos de exercício 
(por conta própria, como funcionário da Administração, em 
empresas, como assalariado). A independência profissional do 
arquitecto e a sua responsabilidade face ao interesse público 
reclamam o reconhecimento de um estatuto estável em todos 
aqueles modos de exercício, enquadrado por uma mesma orga-
nização e uma mesma ética profissional.
Os profissionais não existem fora da sociedade. Para que haja 
uma elevação do nível da expectativa social em relação à quali-
dade da Arquitectura e do ambiente urbano, a educação de base 
desempenha um papel de crescente importância.
A cultura arquitectónica erudita tem dificuldades no acesso ao 
grande público. A dificuldade de utilização dos meios de comu-
nicação de massas e a cristalização de um discurso herméti-
co entre profissionais não tem permitido que o diálogo entre 
várias culturas profissionais seja perceptível para o cidadão. O 
debate arquitectónico precisa de se exercer num registo plural, 
não apenas no interior da disciplina da Arquitectura mas tam-
bém na sua relação com a sociedade.
(...)

FORMaÇÃO EM
Arquitectura

balanço da evolução recente 
em Portugal
Em meados da década de 80 iniciou-se em Portugal o proces-
so de criação de estruturas privadas de ensino de Arquitectura. 
Nesta primeira fase abriram cursos de Arquitectura privados 
no Porto e em Lisboa que vieram acrescentar-se às duas escolas 
públicas existentes, até então, em cada uma das cidades.
No início da década de 90 foi criado em Coimbra mais um curso 
de Arquitectura, numa universidade pública, ao mesmo tempo 
que quatro novos cursos privados abriam, no Porto, Famalicão, 
Coimbra e Lisboa.
Assistiu-se assim, em escassos seis anos (1986-1992), ao au-
mento exponencial de candidatos à profissão de arquitecto. 
Mesmo nas duas escolas mais antigas assiste-se também a uma 
forte pressão para o alargamento do numerus clausus. Hoje, a 
par de 6.000 arquitectos, há 4.000 estudantes de Arquitectu-
ra em Portugal.
Uma inflexão de tal modo rápida tem riscos incalculáveis se 
não forem accionados mecanismos de regulação, em diálogo 
com a sociedade, na óptica da defesa dos alunos e dos futuros 
destinatários do seu trabalho. Ora a verdade é que as estruturas 
do Ministério da Educação são incipientes no enquadramento 
e apoio que dão a esta massificação do ensino da Arquitectura.
A especificidade da formação em Arquitectura, face à comple-
xidade crescente das questões do espaço que envolve o homem 
e as suas actividades, exige garantias. Os problemas relaciona-
dos com a qualidade da Arquitectura obrigam a uma defini-
ção clara do âmbito das responsabilidades dos agentes inter-
venientes na formação.
Se é desejável uma maior diversidade da formação académica, é 
também necessário que se adoptem  parâmetros claros de refe-
rência, onde estejam devidamente especificados os objectivos, 
componentes e estruturas essenciais da formação.
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Este balizamento da formação, perante a massificação e a di-
versidade tem hoje por referência a Directiva 85/384 CEE que 
foi acolhida favoravelmente pelos Estados membros: Governos, 
organizações profissionais e escolas reconhecidas para o Ensi-
no da Arquitectura.
Uma análise dos curricula dos vários cursos existentes em Por-
tugal permite verificar a evolução da formação tradicional de 
“belas-artes” para uma formação técnico-universitária basea-
da na prática do projecto e nos conhecimentos humanísticos e 
tecnológicos. 
Convém no entanto assinalar que estamos em Portugal peran-
te um vazio na avaliação do ensino da Arquitectura. Apesar dos 
parâmetros de formação em Arquitectura serem dificilmen-
te redutíveis a indicadores quantitativos, será preciso identifi-
car critérios tão básicos para a qualidade deste ensino, como a 
ponderação da proporção professor/aluno (que varia entre 1/6 e 
1/16), horas efectivas de docência, a qualificação dos docentes, 
as horas de trabalho escolar em permanência ou fora do esta-
belecimento de ensino, instalações, equipamentos e facilidades 
(como bibliotecas, videotecas, laboratórios...).
O “Livro Branco da Formação” elaborado recentemente pela 
AAP (Fev. 1995) permitiu estabelecer pela primeira vez uma 
convergência entre todas as Escolas de Arquitectura, no reco-
nhecimento da necessidade de uma separação clara entre o tí-
tulo académico e o título profissional e apontando para a ne-
cessária reformulação do processo de transição da Escola para 
a profissão.
As conclusões do “Livro Branco da Formação” incidem ainda 
sobre as vantagens da configuração de um “tronco comum” aos 
diferentes cursos de Arquitectura, sobre a importância da afe-
rição dos parâmetros relativos à duração, ao Projecto como es-
pinha dorsal da formação, sobre a necessidade de critérios de 
avaliação equivalentes no exame final dos cursos e sobre a ur-
gência de implementação de estágios de índole prática, com a 
duração mínima de um ano, para além dos cinco anos de base 
da formação académica necessária à obtenção do título de li-
cenciatura.

Se é desejável uma 
maior diversidade 
da formação 
académica, 
é também 
necessário que 
se adoptem  
parâmetros claros 
de referência, 
onde estejam 
devidamente 
especificados 
os objectivos, 
componentes 
e estruturas 
essenciais da 
formação.

A evolução recente da formação em Arquitectura, em Portugal, 
é assim marcada pelo fenómeno da massificação na oferta e na 
procura, de que decorre um aumento explosivo do número de 
profissionais que tripilcou nos últimos dez anos. Esta alteração 
põe obviamente na ordem do dia três questões: como aplicar os 
parâmetros de qualidade nas novas condições geradas no ensi-
no, como regular o acesso à profissão e como conseguir traba-
lho para todos.

AAP – “Capítulo 2 – Os profissionais” in Livro Branco da Ar-
quitectura e do Ambiente Urbano em Portugal. Lisboa: 1996, 
pp. 44-47.



A Escola de Coimbra nasce de uma plataforma de en-
tendimento entre as duas vertentes pedagógicas 
fundadas na Escola do Porto e na Escola de Lisboa 
ao longo do século XX. Refundada em 1989, um ano 

após a sua abertura1, por um conjunto de professores do Porto e 
de Lisboa, Coimbra tornou-se, assim, herdeira das duas esco-
las centenárias, integrando na formação do arquitecto práticas 
pedagógicas tanto comuns como contraditórias. Na nossa opi-
nião, esta complexidade aparente, decorrente do confronto de 
perspectivas, métodos e práticas, tem vindo a construir a pró-
pria identidade da Escola.
Um dos aspectos mais relevantes deste legado é o debate sobre o 
que tenho vindo a designar de “ensino moderno”, gerado atra-
vés do conjunto de experiências pedagógicas realizadas entre 
1931 e 1970 no Porto e em Lisboa, e que ainda hoje constituem 
uma espécie de ADN da formação do arquitecto. 
É neste período, que se formam grande parte dos professores 
do Porto (Fernando Távora, Alexandre Alves Costa, Domingos 
Tavares, José Gigante) e de Lisboa (Raul Hestnes Ferreira, Ma-
nuel Tainha, Gonçalo Byrne, Vítor Figueiredo, Mário Kruger), 
que se encontraram em Coimbra para construir o terceiro cur-
so público de Arquitectura. 

Assim, serão eles a exportar para Coimbra essas experiências 
culturais de ensino, filtradas, naturalmente, pela sua própria 
experiência individual como estudantes, professores e, aci-
ma de tudo, como arquitectos. Podemos assim considerar que 
o Curso de Coimbra se constrói no balanço entre um projecto 
colectivo, desenhado, por exemplo, nos “Encontros de Tomar”, 
e o projecto individual aplicado quotidianamente no pátio do 
Colégio das Artes.
Tal como aconteceu entre 1930 e 1970, ou seja, durante o “ensi-
no moderno”, vivemos hoje em Coimbra o mesmo tipo de para-
doxos e perplexidades: o fim do sistema beaux-arts e o proble-
ma da universidade; o debate entre o ensino artístico e o ensino 
científico; a relação entre a teoria e a prática.
Mas, como podemos caracterizar o ensino moderno?
O ensino moderno não corresponde a um modelo fechado e 
rígido, mas sim a uma atitude perante o processo de ensino
-aprendizagem que genericamente definimos de experimen-
tal, democrático e humanista. Neste sentido podemos obser-
var três fases distintas de construção, fixação e implementação 

a EScOLa DE cOiMbRa

e de Lisboa:
e o legado do Porto

INVESTIGAR PELO PROJECTO1

1 Sobre este assunto ver: Alexandre Alves Costa, “Primeira anotação do Curso de Arquitectura de Coimbra”, Joelho, 3, Viagem-Memória: Aprendizagens de Arquitectura, 
2012, pp. 22-32; Rosa Bandeirinha, O Limiar do Claustro. Origens e práticas do Departamento de Arquitectura de Coimbra, Coimbra, DARQ.FCTUC, 2013 (tese de mestrado).



10.11

deste paradigma nos dois cursos de Arquitectura, Porto e Lis-
boa, onde a Reforma de 57 constitui o momento de fixação.
Estas fases decorrem de um processo de reacção dos novos pro-
fessores e dos alunos aos modelos e métodos de ensino propos-
tos nas reformas, promovendo processos de ensino-aprendi-
zagem críticos do paradigma vigente. Assim, esta reacção dá 
origem a dois paradoxos: por um lado a implementação de um 
Ensino Moderno num Currículo Beaux-Arts e, por outro lado, 
o desenvolvimento de um Ensino Experimental ou Social num 
Currículo Moderno.
Curiosamente os processos de Reforma do Ensino da Arquitec-
tura, tanto o de 1931-32, como o de 1950-57, foram consensuais 
e corresponderam às ambições dos professores, dos arquitec-
tos e dos políticos. O que não foi consensual foi a sua imple-
mentação. 
Podemos assim afirmar que o processo de transformação do 
ensino beaux-arts em ensino moderno pode observar-se nas 
duas escolas, assim como a crítica ao currículo moderno. Se 
quisermos fixar algumas datas, podemos considerar que 1949 
é o ano do ensino moderno, reivindicado no Congresso do ano 
anterior e adoptado por todos os professores no relatório da 
Subcomissão da Reforma do Ensino Artístico. E também que 
entre 1950 e 1957, num momento de grande ambiguidade le-
gislativa, o ensino moderno encontra espaço para uma inte-
gração expressiva nos dois cursos de arquitectura, tendo gran-
de impacto ao nível das dinâmicas culturais. Podemos ainda 
verificar que entre 1958 e 1969 a implementação do currículo 
moderno deu origem a um processo de grande experimenta-
ção pedagógica, o que não deixa de ser uma atitude moderna, 
procurando a sua permanente renovação. Ainda quanto à cro-
nologia, o ano de 1969 marca a falência do currículo moderno 
de 1957, ainda que ele tenha perdurado até ao final dos anos 70, 
mas já sem constituir um projecto de ensino. 
De facto, a Reforma de 57 colidiu com três factores: factores de 
ordem pedagógica, porque a reforma não previu estratégias de 
coordenação que integrassem os conhecimentos sectorizados 
no projecto; factores de ordem cultural, porque os arquitectos 

começaram a recusar a perspectiva tecnocrática e a valorizar 
a perspectiva humanista, integrando a cidade e a história, por 
exemplo o “Inquérito”; factores de ordem política, com a críti-
ca ao Estado Novo, devido ao episódio Humberto Delgado e ao 
início da guerra colonial, entre outros.
O ensino moderno transformou definitivamente os cursos 
de arquitectura, quer nos conteúdos, integrando o triângu-
lo cidade-história-homem no triângulo forma-programa-
-construção, quer no perfil dos professores, permanecendo 
o professor-profissional, mas acolhendo também o profes-
sor-investigador, e ainda fixou questões intemporais, como a 
coordenação, a experimentação, a liberdade e a tradição hu-
manista. 
Estes aspectos ou valores estão de algum modo presentes no 
curso de Coimbra, devido em parte à presença dos professores 
do Porto e Lisboa no processo de construção do curso e também 
devido ao próprio contexto universitário, que obriga a um per-
manente diálogo com as disciplinas complementares. 
A formação deste conjunto de professores no âmbito da Refor-
ma de 57, ainda que sob uma forte consciência crítica, terá com 
certeza permitido construir em Coimbra um curso que procura 
conciliar as Artes e as Ciências, o projecto e a teoria, valorizan-

O ensino moderno 
corresponde 
a uma atitude 
perante o processo 
de ensino-
-aprendizagem 
que genericamente 
definimos 
de experimental, 
democrático 
e humanista.



O desafio 
permanece assim, 
em grande parte, 
nas disciplinas 
de Projecto, onde 
a sua tematização 
permitirá uma 
forte articulação 
com as disciplinas 
de carácter teórico 
e com as linhas 
de investigação 
dos docentes.

do a própria cidade como espaço privilegiado de aprendizagem. 
A reforma de Bolonha, implementada em Coimbra no ano lec-
tivo de 2008/2009, obrigou os cursos de Arquitectura a atra-
vessar por um processo semelhante ao da Reforma de 57. Ou, 
numa outra perspectiva, Bolonha encerrou o processo aberto 
em 57, com a entrada definitiva na Universidade e nas suas ló-
gicas pedagógicas e científicas. De facto, nestes últimos quatro 
anos as disciplinas de projecto viram o seu número de horas 
reduzido e tanto professores como alunos estão agora direccio-
nados para uma cultura científica onde a palavra de ordem é 
“investigar”. 
Num colóquio recente realizado em Coimbra para discutir es-
tas questões, defendeu-se a ideia de “Ensinar pelo Projecto” 
(ver Joelho, 4, 2013), propondo uma valorização das metodo-
logias próprias do arquitecto, o projecto e da sua ferramenta 
privilegiada, o desenho. Na verdade, o colóquio poderia ter-se 
denominado “Investigar pelo Projecto”.
O desafio permanece assim, em grande parte, nas disciplinas 
de Projecto, onde a sua tematização permitirá uma forte arti-
culação com as disciplinas de carácter teórico e com as linhas 
de investigação dos docentes. Esta lógica de funcionamento irá 
contribuir para um relacionamento estreito entre a activida-
de pedagógica e a actividade científica, fazendo com que uma 
potencie a outra. Esta estratégia irá também garantir a auto-
nomia disciplinar da Arquitectura e assim incorporar um diá-
logo equilibrado com as disciplinas conexas, quer com as das 
ciências sociais e humanas, quer com as artísticas que nos per-
mitem melhor conhecer a realidade para intervir de forma 
consciente e crítica. É neste sentido que a investigação em Ar-
quitectura na Escola de Coimbra se faz com os artistas no Co-
légio das Artes, com os sociólogos no Centro de Estudos Sociais 
e com os engenheiros nos laboratórios dos Departamentos de 
Engenharia.
Esta perspectiva é mais uma vez decorrente da proposta do di-
rector da ESBAP, o arquitecto Carlos Ramos, quando lutou ao 
longo da década de 50 e 60 pela a criação de um Centro de Es-
tudos de Arquitectura e Urbanismo em articulação com o Cen-
tro de Estudos Geográficos da Faculdade de Letras de Lisboa e 
com o Centro de Etnologia Peninsular da Faculdade de Ciências 
do Porto. Ramos propunha a coordenação (ou, como preferi-
ria, a conjugação), com os artistas, os engenheiros, os socio-
lógos, os economistas, os historiadores e os filósofos para uma 
formação culta e humanista, mas simultaneamente artística e 

científica, que entendesse a arquitectura na tradição albertina, 
como cosa mentale. 
De facto, se Távora nos dizia que o arquitecto deveria ter sóli-
da formação teórica, “Estamos fartos de práticos”, repetia com 
um sorriso; será Mário Kruger a manter o discurso de Alberti 
bem vivo, tanto na pedagogia como na investigação.
Este é o legado que o Porto e Lisboa nos vão deixando e que pro-
curamos, todos os dias,  reinventar.

GONÇALO CANTO MONIz, arquitecto n.º 6510

gmoniz@darq.uc.pt
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E ciDaDania
Representação

– A UNIDADE CURRICULAR DE PROJECTO FINAL 
EM ARQUITECTURA NO ISCTE-IUL*

Resumo
Representação e Cidadania são argumentos utilizados para de-
bater a orientação da Unidade Curricular de Projecto Final de 
Arquitectura do ISCTE-IUL. A representação é apresentada 
como ferramenta de compreensão e experimentação do terri-
tório. O itinerário sobre a representação inicia-se numa me-
ditação a partir da ideia de “palimpsesto” em André Corboz. 
A cidadania que complementa a linha de pensamento surge a 
partir da precisão discursiva de Gonçalo Byrne e é apresentada 
como mecanismo capaz de tornar relevante a acção dos arqui-
tectos. A partir dos temas “representação” e “cidadania” en-
quadra-se também a possibilidade de uma pesquisa do ensino 
de arquitectura com base na ideia de projecto urbano, lançada 
por Nuno Portas.

0
A Unidade Curricular de Projecto Final, no mestrado integra-
do em arquitectura do ISCTE-IUL, para além de um momen-
to de síntese da formação obtida nos quatro anos anteriores, é 
o momento em que se soma uma orientação para a tomada de 
uma posição cívica – alicerce dos primeiros passos da activi-
dade de arquitecto. 
No contexto da área disciplinar da arquitectura é possível exer-
cer uma experimentação específica, fundamental para um de-
bate capaz de incorporar uma meditação sobre a configuração 
do espaço, a morfologia urbana, ou a expressão das cambian-
tes da paisagem. 

O território emerge como conceito agregador de uma prática de 
acção, potenciando a delimitação necessária para o exercício do 
projecto; André Corboz (1928-2012) referiu que existem tantas 
definições de território como de disciplinas ligadas a ele, a dos 
urbanistas, por exemplo, teria “em conta factores tão diversos 
quanto a geologia, a topografia, a hidráulica, o clima, a cober-
tura florestal e os cultivos, as populações, as infraestruturas 
técnicas, a capacidade produtora, a ordem jurídica, o esque-
ma administrativo, a economia nacional, as redes de serviços, 
os interesses políticos, etc.”. É na tangência entre o urbanismo 
e a arquitectura que nos interessa trazer para cima da mesa a 
amplitude e complexidade de que fala Corboz. Neste quadro de 
relações é possível extrair argumentos para fundamentar uma 
consciência humanista mobilizadora da orientação científica 
presente na formação em arquitectura. 
A experimentação é realizada por meio de respostas concretas 
a problemas específicos, transformando a área de arquitectu-
ra num percurso de mediação entre as questões que a montan-
te se colocam diante da sociedade, e a consciência que a jusan-
te é possível consolidar através de uma cidadania activa. Deste 
modo, as intenções que enquadram o projecto arquitectónico 
incorporam um desejo prospectivo que se estabelece através 
de uma inter-relação permanente entre várias escalas e vários 
agentes. 
É o território nacional mais próximo que normalmente se uti-
liza como base de investigação. Os alunos são levados a reflec-
tir sobre a descodificação de alguns dos fenómenos próprios 
do metropolitanismo contemporâneo, caracterizado pelo teci-
do urbano fragmentado e denso que, na sua mancha informe, 
apenas oferece “porosidades” como possibilidade de uma ac-
ção, necessariamente, regeneradora. É na capacidade de gerar 
relações entre a complexidade do território analisado em ma-

* versão abreviada de comunicação apresentada no Portuguese Network of Urban Morphology/ PNUM 2013, Coimbra, 27 e 28 de Junho de 2013.



cro e a atenção à inevitabilidade de uma intervenção em mi-
cro, protagonizada pelo rigor e precisão do gesto arquitectóni-
co, que se estabelece uma dialéctica que, apesar de podermos 
denominar de projecto de urbano, não é mais que a contingên-
cia da acção arquitectónica nos nossos dias. 
Este procedimento convoca igualmente uma reflexão sobre a 
própria redefinição programática dos espaços disponíveis, tra-
zendo para o debate a vocação dos lugares e as suas potencialida-
des. Na especificidade das acções de projecto aceita-se o debate 
sobre a limitação tipológica, viabilizando-se, em muitos casos, a 
improbabilidade da aptidão de certas áreas urbanas, muitas ve-
zes exíguas, ou inadequadas aos programas pretendidos. 
São as ferramentas disciplinares de representação que permitem 
clarificar todo o processo de projecto e discurso a ele associado. É 
através destes instrumentos que se lançam as bases de uma cida-
dania que envolve os estudos de arquitectura num diálogo perma-
nente para dentro e para fora da sua própria disciplina. 

1. a representação 
Os ensaios e projecto envolvem os alunos na aquisição de com-
petências pela via de uma interiorização experimental. O tra-
ço arquitectónico procura materializar caminhos, ajustando os 
modelos de organização do espaço, enraizados na cultura dis-
ciplinar da própria arquitectura, com os intrínsecos desejos de 
mudança para os quais os arquitectos são convocados. É justa-
mente sobre o enquadramento da mudança que se opera o iti-
nerário científico da área de projecto de arquitectura, nomea-
damente no último ciclo de formação. A mudança encerra um 
questionamento permanente, formulado a partir de uma von-
tade idealista de transformação. 
Em reflexão anterior sobre o ensino de projecto, tive oportunida-
de de expressar três vectores fundamentais para a orientação dos 
estudantes no último ano de formação: o idealismo, o papel da 
história e o território formam os vértices de uma tríade de rela-
ções que metodologicamente, permitiram convocar diversos au-
tores, com o objectivo de articular um discurso sobre os desafios 
do ensino de projecto. Estes três temas, ou vectores, de modo es-
tratificado, apresentavam-se como bases para, em primeiro lugar, 
estimular os estudantes na procura de uma percepção crítica do 
mundo em que vivem; em segundo, para o reconhecimento do pa-
pel da cultura arquitectónica na elaboração de um discurso sólido 
e informado acerca dos trabalhos; e, por último, o território, como 
base de ensaio e experimentação dos conflitos que, na paisagem 
contemporânea, surgem associados ao projecto. 

No campo da arquitectura tem sido colocada uma tónica no 
pensamento sobre o espaço e sua relação com o território. É 
este binómio que permite enquadrar os fenómenos sociais, que 
funcionam como agentes de construção do espaço. É a partir da 
apreensão da espacialidade associada à morfologia urbana que 
se desenvolve uma espécie de metalinguagem que apenas pode 
ser fixada por meio de um processo de abstracção. 
É através de um método de abstracção que conseguimos uma 
tangibilidade em relação ao real. Este método, que na base en-
contra uma cadência operativa entre várias escalas, permite 
pragmaticamente converter o real em algo mensurável e apto 
a ser transformado. Este processo de conversão é também um 
processo electivo. Ao converter-se o real numa representação 
a determinada escala, assume-se uma escolha – a eleição de 
determinados factores em detrimento de outros. Este processo 
electivo é desde logo um acto de projecto. André Corboz enun-
cia este pensamento evocando a importância do mapa sobre 
um território – ou palimpsesto – em permanente mutação. A 
representação activa uma leitura ou discurso de projecto, sen-
do que é “enquanto projecto, que o território ganha significa-
do”. Corboz promove uma reflexão que associa a forma territo-
rial captada pela cartografia, tanto com o entendimento, como 
com o desejo de leitura que cada lugar encerra sobre si mesmo. 
A hermenêutica do território é apresentada como uma criação 
que a humanidade modela de acordo com a história de cada pe-
ríodo. A configuração da paisagem (ou face visível de um ter-
ritório resultante da acumulação do tempo) adquire assim um 
valor que se sobrepõe à “objectividade” da sua leitura, uma 
vez que é neste contexto que podemos reconhecer ferramen-
tas operativas, nem sempre aparentes, mas que nos permitem 
extrair nas entranhas da sua geografia o “insubstituível mate-
rial dos solos”.
É na base cartográfica (abstracta) que se procede, quer ao lan-
çamento, quer à experimentação do projecto. O mapa surge 
como filtro, que enquadra as escolhas orientadoras da leitura 
operativa do território, tornando a sua “extensão, a sua espes-
sura e sua perpétua metamorfose” em algo mensurável e pas-
sível de ser transformado. O território, ou sítio, adquire uma 
dimensão mental, tal como reflectia Eduardo Souto de Moura 
numa entrevista, em 1996, onde afirma: 
“O sítio é um pressuposto. Não existe o sítio. O sítio é um ins-
trumento. É impossível fazer casas sem ter um lápis, e ter ca-
sas sem ter um sítio. E o sítio é aquilo que se quer que ele seja. 
Tentou-se ‘vender’ o sítio como entidade objectiva, com fra-
ses como: ‘A solução está no sítio’. A solução está na cabeça das 
pessoas. O Leonardo da Vinci dizia: ‘A Arte é coisa mental’. O 
sítio é coisa mental. Portanto, o sítio é tão importante quanto as 
outras coisas que intervêm no projecto.”
Deste modo, a própria conceptualização de “território”, entre 
uma definição “física e mental” é desde logo um acto de pro-
jecto, uma apropriação mental e narrativa catalisadora de pro-
cessos operativos de experimentação. A questão fundamental 
nesta acção diacrónica passa pela autonomia linguística dos 
próprios mecanismos de representação que, tal como um hi-
pertexto, revelam caminhos que a priori não seriam possíveis 
de enquadrar, justificando que o processo de aprendizagem em 
arquitectura se faz experimentado o próprio projecto, num ca-
minho onde se consegue enquadrar um início, desconhecen-
do-se os contornos da própria viagem. 
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2. cidadania 
A presença de Gonçalo Byrne (n. 1941) num escasso período de 
três anos, entre 2008 e 2011, enquanto docente de Projecto Fi-
nal de Arquitectura no ISCTE-IUL, clarificou na precisão do 
seu discurso a motivação do exercício da arquitectura enquanto 
acto de cidadania. Distanciando-se do confronto habitual as-
sociado aos temas da participação, Byrne pôde clarificar uma 
orientação motivadora para a afirmação cívica dos futuros ar-
quitectos. 
A cidadania resulta justamente de uma capacidade de com-
preensão e leitura do modo como o tempo molda a paisagem 
e como este tempo, contentor de múltiplas convicções sobre 
vários futuros, se expressa nos recortes do território contem-
porâneo. O arquitecto exerce cidadania ao aceitar descodificar 
uma arqueologia que revela a maneira como o espaço mode-
la o projecto da própria humanidade. Gonçalo Byrne influen-
cia a recuperação de uma consciência sobre a ancestralidade 
do próprio território, que apenas pode ser entendida no cru-
zamento entre a curiosidade da história e o exercício da repre-
sentação. 
Apesar da consciência de reciprocidade simétrica entre a lon-
jura do passado e a lonjura do futuro, emerge em Byrne a per-
cepção da continuidade associada à sedimentação do terri-
tório, o que pressupõe o entendimento de um processo sempre 
em aberto. Neste sentido surge a necessidade de um planea-
mento sistemático, capaz de mediar os interesses públicos com 
as dinâmicas da própria sociedade. 
A lógica que se apreende a partir de Gonçalo Byrne é a do pro-
jecto urbano; a “representação” e a “cidadania” aparecem en-

tão como ferramentas metodológicas, onde a questão progra-
mática enquadra um conjunto de expectativas sociais. Nuno 
Portas em La Emergenza del Projetto Urbano ilustra, no pla-
no operativo da gestão urbana, a importância de uma estraté-
gia capaz de harmonizar vários agentes, em diversas fases de 
intervenção desencadeadas a partir do poder central (designa-
damente dos municípios). Se a orientação operativa está para 
além da forma arquitectónica, é porém a compreensão física 
e social do território que gera argumentos de acção, para um 
planeamento emergente. São as oportunidades e as impro-
babilidades que, num processo dinâmico, surgem diante dos 
decisores, configurando um processo que coloca de lado uma 
“tradicional lógica sistémica (e portanto conservadora)” asso-
ciada aos vários níveis de planeamento (do plano de pormenor, 
ao plano director). Neste contexto o projecto urbano funciona 
também como argumento de ensaio das experiências acadé-
micas uma vez que, tal como é apresentado por Nuno Portas, 
configura um processo aberto capaz de harmonizar num tem-
po concreto as relações entre as intervenções mais localizadas, 
de índole urbana e as políticas territoriais, mais alargadas, ao 
nível regional ou global.
A cidadania que Byrne reclama para os arquitectos exerce-se 
na consciência que o projecto urbano se pratica no equilíbrio 
responsável entre uma herança de cultura e uma constan-
te necessidade de mudança que ocorre, ora no âmbito de um 
planeamento prévio, ora na resposta imediata face a uma ne-
cessidade concreta. O acto do arquitecto reside justamente na 
convicção de que o território absorve os novos desafios e que, 
tal como um “palimpsesto”, está constantemente apto a ser 
reescrito, carecendo de uma constante representação capaz 
de delinear a orientação de um desejo a curto, médio, ou longo 
prazo. A convicção estende-se igualmente à confiança no pro-
cesso de representação e, por conseguinte, na linguagem utili-
zada para fixar num determinado momento a lógica do projec-
to – linguagem esta, que na autonomia da sua expressão revela 
os trilhos possíveis que permitem harmonizar os interesses da 
sociedade com a lógica morfológica que sedimentou o terri-
tório numa continuidade que metaforicamente se poderia de-
nominar de “fábrica urbana”. 
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Casa: Planta, Corte e Alçado [Madalena Gomes da Costa, 2012]





arquitectos no boletim
ba 234. Março 2014. Cultura/Profissão

O balanço do Ano Nacional da Arquitectura, 2013, promovido pelo Governo através da Direc-
ção-Geral das Artes, está por fazer. A terceira edição da Trienal de Arquitectura de Lisboa pre-
conizou uma forma alternativa de ‘vender’/olhar para a Arquitectura ou para a promoção que 
se faz dela. As iniciativas que enquadraram tiveram reflexos no exercício dos actos próprios da 
profissão de arquitecto ou temos de um lado o evento “cultural” e do outro a “prática profissio-
nal”, como duas faces “impermeáveis” da Arquitectura? Ou a distinção não deve, pura e sim-

plesmente, ser sequer equacionada? As leituras sobre o que é a Arquitectura têm de passar pelo 
binómio Cultura/Profissão? Qual das direcções é melhor entendida pelos cidadãos em geral? 

A Arquitectura “em exposição” consegue ampliar o olhar sobre o objecto arquitectónico; a ar-
quitectura “em conversa” continua a estar demasiado fechada em si mesma e pouco comu-

nicável para os não-profissionais? Neste momento, que projectos curatoriais são mais válidos 
para transmitir a Arquitectura para todos?

O SEU POntO DE ViSta
Interessado em partilhar os seus contributos, aposte também na discussão de ideias. 
Envie o seu texto com até 3500 caracteres incluindo espaços até ao próximo dia 21 de 

Fevereiro para integrar a edição de Março 2014 do ba. 
Os autores publicados recebem o boletim impresso. 

iMPRESSiOnE-nOS.
envie-nos o seu contributo:

paulo.serodio@ordemdosarquitectos.pt



CARTA ABERTA 
AOS ALUNOS DE 
ARQUITECTURA 
DA ESBAL/FAUTL 
ENTRE 1968 E 1986

Caro colega arquitecto:
Se me está a ler, provavelmente nasceu entre 1945 e 1968. 
Estou errada? Peço desculpa se é mais velho. Mas prin-

cipalmente se é mais novo porque, nesse caso, subestimei o seu 
interesse por estes temas.
Falo de interesse e do que interessa aos arquitectos.
O ensino é um tema recorrente. Mas, na verdade, quando toca a 
pensarem em si próprios e na sua experiência, o tema do ensi-
no passa para um plano secundário - meramente ilustrativo ou 
saudoso ou desdenhoso.
Percebo. É mais fácil olhar para fora. Mas, francamente: acha 
possível pensar seriamente neste tema quando não pode, não 
quer ou não consegue contar a sua própria história?
Mas não se preocupe: eu vou fazê-lo por si! Pense que descre-
ver o curso de arquitectura da ESBAL/FAUTL entre 1968 e 1986 
pode ser, neste momento, o contributo mais valioso que ambos 
podemos deixar para este debate.
Por isso, já que leu até aqui, continue a ser generoso e faça-me 
um favor: mande-me o seu depoimento, trabalhos de curso, 
enunciados de exercícios, fotografias ou outras recordações – 
o que tiver. Diga-me o que é que o interessa, o que é que o inte-
ressou, o que é que aprendeu, com quem é que aprendeu, o que 
aconteceu depois, o que teria feito diferente e tudo o mais que 
quiser acrescentar para leonorcms@gmail.com.
Obrigada.

P.S.: Se foi professor, também vale.

A QUALIDADE DO ENSINO 
DA ARQUITECTURA

E agora para os mais corajosos:
Tenho a privilégio de ser bolseira de doutoramento e poder es-
tar a contribuir para o mundo com o que melhor sei fazer que é 
organizar ideias. Sou uma arquitecta, portanto. E de formação 
também [N. 1978, Arq. Interiores FAUTL 2003, Arq. FAUTL 
2011].
Quando me interessei pelo ensino da arquitectura em Portugal, 
o Estado da Arte levou-me para o único lugar e tempo “fantas-
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mas”: a ESBAL entre as contestações estudantis dos anos 60 e a 
abertura da Lusíada, em 1986, passando pelo 25 de Abril.
Tenho a certeza que esta história – por ora muito despreza-
da pelos seus próprios protagonistas – vai ajudar a perceber o 
tempo presente, a crise actual: disciplinar, social, institucio-
nal.
Na ausência de literatura específica, inspecciono regularmen-
te as entrelinhas das diversas referências bibliográficas sobre o 
tema do ensino da arquitectura.
Até agora, do que tenho lido, posso destacar três pressupostos 
aos quais acrescento três reflexões.

1. FORMAR
Para mim, a formação pessoal não é responsabilidade de ne-
nhuma instituição. Em última análise, não é sequer uma res-
ponsabilidade mas um caminho – inevitável e necessariamen-
te solitário. Logo, embora me depare com programas escolares 
com essa pretensão, não os discuto.

2. INFORMAR
Quanto ao que a escola deve informar, verifico que a princi-
pal discussão se centra na utilidade dessa informação o que, na 
disciplina da arquitectura, é pertinente. Sobretudo conside-
rando a “obrigatoriedade” actual de uma licenciatura ou de um 
mestrado. Um aluno pensa: “se tenho que tirar uma licenciatu-
ra, ao menos que seja útil”; e a escola de hoje tende a projectar a 
sua força em indicadores e resultados quantificáveis.
Acontece que este fenómeno gera um equívoco: o de colar às 
Universidades a obrigação de transmitir conteúdos aplicáveis. 
Equívoco, em primeiro lugar, porque conteúdos aplicáveis são 
todos – não me parece justo privilegiar os instrumentos sobre 
as capacidades no que respeita a obter resultados práticos; em 
segundo lugar porque a Universidade é, por princípio, um lugar 
para praticar o pensamento e não o ofício, para experimentar 
e não para produzir. Todos os exercícios “realistas” são ficção 
e, mesmo os melhores, não têm, à partida, um preço de venda.

3. PRATICAR
Praticar a disciplina é fundamental para exercer a profissão. 
Mas não é fundamental para ser formado em Arquitectura; 
isso seria reduzir o seu campo disciplinar em vez de o alargar! 
Se a qualidade do ensino de arquitectura se mede pela prepa-
ração do aluno para a prática profissional, então a chave dessa 
qualidade reside na colaboração entre a instituição de ensino e 
a instituição profissional – e todas as inúmeras possibilidades 
que esta colaboração pode gerar, com ou sem mediadores.
Por outras palavras: se o objectivo de uma escola de arquitec-
tura for, além da sua própria sobrevivência, a consistência dos 
resultados, o seu papel no amplo processo de aprendizagem do 
aluno deve ser delimitado e claro.

LEONOR MATOS SILVA, arquitecta n.º 
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OS QUE SOBRAM

Quando obtive o diploma de Arquitecto, no já longínquo 
ano de 1972, creio que o total de Arquitectos no nos-
so país não atingia os 3.000. Era mais que suficiente, 

atendendo às solicitações da época. Das 308 Câmaras existen-
tes, apenas uma minoria dispunha de Arquitectos no seu corpo 
técnico. A concorrência era tremenda: engenheiros civis (ou até 
de outras áreas), engenheiros técnicos (na altura agentes téc-
nicos de engenharia), construtores civis “diplomados”, dese-
nhadores ou simples curiosos, tudo fazia projectos avalizados 
pela legislação em vigor. O resultado está à vista por todo o país. 
Não quer dizer que os Arquitectos não possam por vezes dar 
o seu contributo com projectos menos conseguidos, mas pes-
soalmente prefiro o projecto de um Arquitecto, ainda que so-
frível, que de um curioso qualquer.
Quem como eu exerce a profissão há mais de 40 anos tem a 
obrigação de alertar a gente nova para poderem evitar repe-
tir alguns erros, que por vezes custam caro. Quando digo que 
exerço há dezenas de anos, devo ressalvar a ultima meia-dú-
zia de anos em que o trabalho foi escasseando até desaparecer 
de todo. Por certo que a crise tem a sua influência, pelos vis-
tos atingindo gabinetes de renome como o de Siza e de Souto 
de Moura. Ambos já referiram publicamente que tinham sido 
obrigados a dispensar colaboradores.
Hoje em dia, com cerca de 20.000 profissionais, com mais es-
colas de arquitectura que em países mais desenvolvidos e po-
pulosos, com meio-milhão de habitações disponiveis e com 

quase total ausência de investimento público, a situação é as-
sustadora. Basta ver os que optaram pela emigração, pelo en-
sino, pelos biscates, por outras profissões ou pelo desemprego 
simplesmente. É que, hoje em dia, para a escassa oferta, conti-
nua a haver alguma concorrência e algumas assinaturas de fa-
vor (felizmente poucas) mais não sendo porque o fisco é actual-
mente mais eficaz e atento aos “autores” dos projectos.
Não quero que todos aqueles que pretendam cursar arquitec-
tura sejam desmotivados com estas palavras, mas a realidade 
é bastante diferente dos ideais que todos temos (sobretudo em 
novos). Como sabemos, por definição o ideal é inatingível!
Basta fazer algumas contas simples: actualmente quase todas 
as Câmaras Municipais dispõem de Arquitectos. Desde o gi-
gantismo de Lisboa com cerca de 300 Arquitectos até às res-
tantes com muito menos, a maioria com 1, 2 ou 3. Se no entanto 
as 308 Câmaras tiverem, em média, cada uma 5 Arquitectos, 
significa que com 1.500 profissionais damos uma resposta glo-
bal. Se nos 18 distritos e nas duas regiões autónomas tiver-
mos em média 50 Arquitectos em cada, obtemos mais 1.000. 
No cômputo geral, se arredondarmos o total para 3.000, estou 
certo que ainda vão ficar muitos com pouco para fazer Agora 
veja-se que para 20.000 sobram 17.000 que dificilmente têm 
ocupação dentro da profissão.
Aqui há tempos, acabaram com dezenas de cursos universitá-
rios, de tão duvidosa utilidade, que ninguém deu pela falta. Há 
que ter a coragem de limitar drásticamente a inflação de esco-
las de arquitectura, a maioria das quais apenas existe por puro 
oportunismo mercantilista, empurrando para o desemprego e 
para o desespero anualmente centenas de jovens.

MIGUEL NUNES DA PONTE, arquitecto nº 662
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PARA UMA MELHOR 
ARQUITETURA

Tendo a intenção de contribuir para a discussão do Futuro 
da Arquitetura em Portugal e para uma melhor Arqui-
tetura (Ensino e Prática), apresento aqui algumas pro-

postas e opiniões seguindo a linha de disposição dos assuntos 
apresentados no Call For Papers do Boletim Arquitetos 230, 
tendo como base de discussão “a qualificação para o exercício 
dos actos próprios da profissão de arquiteto”. 

“QUAIS DEVEM SER OS LIMITES DESTE QUADRO E A AU-
TONOMIA NA GESTÃO DO ENSINO DA ARQUITETURA?” 
Penso que cada universidade deve ter o seu programa mas ba-
seado num Programa Nacional do Ensino da Arquitetura com 
linhas de base comum. Por exemplo, ter disciplinas de base 
obrigatórias (Projeto, Desenho (mão livre e 3D), Construção e 
Materiais). 

“COMO SE ENSINA ARQUITETURA?”
O ensino da Arquitetura passa pela metodologia de proje-
to, pelo conhecimento/ investigação a adquirir para resolver o 
projeto em mãos e pela prática intensa, contínua e interdisci-
plinar. Todo este processo deveria fazer parte integrante da Li-
cenciatura em Arquitetura e ser comum a todas as instituições 
de ensino superior, devidamente credenciadas (sob bases ge-
rais definidas num Plano Nacional do Ensino da Arquitetura). 
Agregado a estes três conceitos (Método, Conhecimento/ In-
vestigação e Prática) deveria estar bem patente a importância 
do Desenho na pesquisa da solução para o projeto, assim como, 
a diferenciação da importância dos dois tipos de desenho (mão 
livre/ fase incial de conceção e visualização 3D/ fase final de di-
vulgação do projeto) a utilizar. 

“QUAIS SÃO AS áREAS E DOMíNIOS QUE COMPLEMEN-
TAM UMA FORMAÇÃO DE BASE DEFINIDA POR PARâME-
TROS EUROPEUS?” 
Construir consensos seria importantíssimo. Dialogar com to-
das as escolas de arquitetura da Europa para a formalização de 
um Plano Comum Europeu de Orientações Básicas para o En-
sino da Arquitetura é essencial. Este Plano serviria de base ao 
desenvolvimento do programa do curso de Arquitetura de cada 
país (Programa Nacional do Ensino da Arquitetura, anterior-
mente proposto), promovendo o conhecimento e a experiência 
profissional ao longo de todo o curso académico (Licenciatu-
ra, Mestrado e Doutoramento), em que a investigação e conhe-
cimento (desenvolvidos durante o Mestrado e durante o Dou-
toramento) sejam antecipadamente complementados com três 
anos de experiência profissional cada um, por exemplo. O co-
nhecimento académico deve complementar o conhecimento da 
realidade arquitetónica do território em que se projeta. O co-

nhecimento do território, na maioria das vezes, não é aprofun-
dado devido à sua amplitude de conhecimento complementar 
(Antropologia, Sociologia, Geografia, Ambiente, etc), tornan-
do-o extenso e complexo. 

“FORMAR ARQUITETOS GENERALISTAS OU ARQUITE-
TOS ESPECIALISTAS; CONFIGURAÇõES E REQUISITOS 
DO ENSINO “TRONCO COMUM” / ESPECIALIzAÇÃO?”
Penso que devem existir ambos em tempos de desenvolvimen-
to diferentes. Ou seja, na duração da Licenciatura deveria ser 
incrementado o conhecimento interdisciplinar, o método e as 
práticas de representação (desenho – mão livre e visualização 
3D, já expostos anterormente), ou seja o conhecimento gene-
ralista. No Mestrado poderia ser incrementado a Investigação 
sobre uma especialização (grandes equipamentos, fiscalização 
de obra, investigação, arquitetura social, divulgação da Arqui-
tetura, visualização 3D, formação, ensino, etc.). No Doutora-
mento a dissertação sobre a experiência prática adquirida na 
especialização escolhida. Deveriam ser complementadas com 
um intervalo de prática de três anos entre os tempos de investi-
gação para o Mestrado e para o Doutoramento (dois anos cada).

“O DIGITAL – AS REPRESENTAÇõES ATRAVéS DO DE-
SENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR, A FACILIDADE E 
VELOCIDADE DA SUA COMUNICAÇÃO – REVOLUCIONOU 
O ENSINO?”
Sim, mas as duas vertentes do desenho (mão livre e visualiza-
ção 3D) devem estar presentes. Uma sem a outra ficam incom-
pletas. Quando se vai a uma obra e o empreiteiro não percebe o 
corte nem o 3D devidamente, só nos resta desenhar na sua pre-
sença explicando cada cada traço e interseção. E este desenho 
de mão livre é importantíssimo pois muitas vezes desbloqueia a 
relação arquiteto/ construtor. Através desta atitude de resposta 
imeditata ao esclarecimento e à preocupação com que tudo seja 
esclarecido, faz com que o arquiteto seja bem vindo a uma obra 
e não seja visto como o elemento a mais que só vem “implicar” 
ou “complicar com questões superficiais”. 
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“QUAL é O LUGAR DO ExERCíCIO DO DESENHO NO DE-
VIR DA PRáTICA DA PROFISSÃO?’”
Já expliquei, na questão anterior, com o exemplo da importân-
cia do desenho na obra e acrescento um outro momento. Há 
faculdades de arquitetura que exigem a presença contínua do 
aluno nas salas, promovendo a discussão (através do desenho 
à mão) de soluções possíveis para o conflito que está no pro-
jeto por resolver. Esta discussão é feita entre professor e alu-
no ou entre os próprios alunos com o professor como media-
dor. Este tipo de abordagem no ensino da Arquitetura estimula 
o cooperativismo entre os colegas e é um ensinamento impor-
tante para uma integração plena numa equipa interdisciplinar 
quando execer a sua profissão. Anula a tendência de o arquiteto 
se achar o “iluminado” e os restantes elementos da equipa te-
rem que se subjugar ao seu desenho sem discussão. Se a relação 
com todos os intervenientes no projeto (especialistas de outras 
áreas do conhecimento e construtor) funcionar como equipa e 
em que o arquiteto é visto como o gestor dos projetos envolvi-
dos, temos uma obra, de certeza, bem encaminhada e com um 
final feliz para todos. 

“COMO PERSPETIVAR A FORMAÇÃO CONTíNUA NOS DO-
MíNIOS DA ARQUITETURA?”
Penso que é essencial, pois as novas tecnologias vieram acela-
rar em muito a alteração e actualização dos sistemas (técnicas 
de desenho computorizado, materiais novos e mais ecológi-
cos, etc.) assim como exigir à Arquitetura o conhecimento de 
outras áreas de conhecimento que estão de par com a Arqui-
tetura. Dado ser uma área correlacionada com o ser humano 
e sua circunstância, tem que ter mecanismos de apoio para o 
desenvolvimento do conhecimento sobre o elemento participa-
tivo principal da Arquitetura: o Homem. a Psicologia do Espa-
ço e da Cor, a Antropologia, a Sociologia, a Geografia, etc.; são 
áreas que devem ser lecionadas como complemento à forma-
ção técnica do Arquiteto. As cidades que desenhamos só têm 
sentido que estivermos preocupados com quem vai viver nelas. 
Para que o Projeto de Arquitetura seja pleno é necessário ter-
se o conhecimento antropológico e sociológico dos seus pos-
síveis ocupantes, por exemplo. Todas as ações de formação de-
verão ser complementadas com apoio biblográfico, para que o 
formante (após a formação) possa consultar o conteúdo da for-
mação (quando achar necessário) como se de uma “bíblia” se 
tratasse. 

O sistema de programação das formações contínuas deveriam 
ter o mesmo site, e não haver a formação da SRN e a formação 
da SRS. As ações de formação deviam circular pelo país. Uma 
formação iniciada no Porto, por exemplo, deve ser repetida em 
Lisboa e no Algarve e noutras delegações de modo a abranger 
todo o território, em que as distâncias entre elas não ultrapas-
sasse os 50km, por exemplo. 

“QUE TIPO DE RELAÇõES DEVE MANTER A ORDEM DOS 
ARQUITETOS COM AS ESCOLAS DE ARQUITETURA?” 
Deve ter uma relação aberta e uníssona. Ela própria estimu-
la a separação entre os arquitetos com a subdivisão entre Sec-
ção Regional do Norte (SRN) e Secção Regional do Sul (SRS). 
Somos todos arquitetos portugueses oriundos de várias esco-
las mas com um propósito comum: ser fazedor de espaços e de 
circunstâncias. Tinha mais lógica a Ordem dos Arquitetos ter 
presidência e sede rotativas, por exemplo. As filiais principais 
poderiam ser Lisboa (filial centro), Porto (filial norte) e Algarve 
(filial sul), albergando cada uma as subfiliações distritais das 
zonas. 

A relação com as diferentes escolas poderá passar pela divulga-
ção itinerante dos trabalhos de cada uma no final de cada ano 
letivo até ao final do ano letivo seguinte e assim sucessivamen-
te. Ajudaria a conhecer os vários métodos e exigências de ensi-
no de cada uma, dando um leque de escolha mais consciente a 
quem quiser seguir arquitetura. 
As escolas deveriam ser em menos quantidade e com grau de 
exigência mais equivalente entre elas – hoje em dia umas são 
exigentes e outras superficiais no ensino. 
A relação com as faculdades também passaria pela troca de 
formação contínua desses alunos na Ordem (filiais e subfi-
liais mais próximas) como complemento às disciplinas do cur-
so de Arquitetura, como formação extra curricular com avalia-
ção, dado que muitos vão pelos créditos que podem obter para a 
nota final e não com o intuito de aprender. Penso não ser nada 
positivo este tipo de pensamento ao frequentar uma formação. 

FáTIMA ALEIxO PIO, arquitecta n.º 7635 



Reabilitar
Parece ser a palavra de ordem quando se fala em arquitectura ou construção em Portugal.

Até porque reabilitar abrange não só o edificado histórico dos centros urbanos a necessitar de intervenções arquitetónicas (que pre-
servam o traço/ identidade do património no que ele tem de melhor) mas abrange o edificado semi-novo que por falta de procura tem 
estado parado e precisa de um restyling.

O papel do arquitecto torna – se ainda mais imprescíndivel quando se trata de reavivar edificios a chegar ao século de existência. Re-
cuperar a alma do edifício e acrescer-lhe ajustes que otimizam a luminosidade, a eficiência energética, o aproveitamento do espaço e 
outras funcionalidades que tornam o edifício mais sustentável. 

Esta é também uma das ambições da TEV2, ao associar-se a projectos de recuperação que fomentam a eficiência energética via cola-
boração em projectos de domótica.

Numa conjuntura económica desfavorável, parece existir uma oportunidade no que toca à reabilitação. O Estado entendeu a impor-
tância desta temática e avança com programas de incentivo que pretendem reanimar os centros citadinos e torná-los pólos atrativos 
para o comércio e a habitação.

O mercado nacional da reabilitação está numa fase de crescimento, marcado por uma forte mudança de atitude no sector do ambiente 
e das preocupações energéticas, na qual a domótica e imótica também se inserem. 

Vários factores conjugam para a consciencialização de uma melhor eficiência energética. A obrigatoriedade da utilização de certas so-
luções e o cumprimento de critérios legais, a convicção de que são soluções pró-ambientais, a preocupação das diversas especialidades 
envolvidas num projecto desde a arquitectura à engenharia.

Por fim, a consciencialização de que temos realmente de promover uma construção sustentável de modo a não hipotecarmos a quali-
dade de vida das gerações futuras.

BENILDE MAGALHÃES
Marketing Manager



Saint-Gobain Weber
SOLUÇÕES DE PaREDES EFiciEntES
Qualquer atividade profissional, da mais manual à mais intelectual, da mera executante de procedimentos pré-definidos à mais cria-
tiva, necessita de atualizações regulares relativamente ao que vai acontecendo no ambiente que a enquadra.

Podemos chamar-lhe formação, apenas informação ou alargamento de conhecimento sobre temas de interesse, o objetivo é que possa 
contribuir para um desempenho mais eficaz, mais relevante e eventualmente diferenciador ou definidor de uma personalidade mar-
cante.

Sabemos que, como qualquer profissional que procura a constante evolução, o arquiteto busca permanentemente conseguir aceder ao 
conhecimento sobre as soluções construtivas, de modo a que a sua criatividade intelectual seja materializada de forma eficaz, dura-
doura e com qualidade.

Acreditamos que uma parede é um elemento formal muito relevante e deve ser olhada de uma forma global, pensada como elemento 
construtivo e arquitectónico, da estrutura ao revestimento que se materializa ao olhar do utilizador. Comporta um desempenho téc-
nico que deve ser respeitado e um valor estético que deve ser atingido.

É neste contexto que a Saint-Gobain Weber, líder mundial em soluções para a construção, apresenta ao mercado uma nova aborda-
gem à concepção e execução de paredes. 

Designada por PAREDES EFICIENTES, pretende apresentar a abordagem às paredes sob a forma de soluções integradas, considera-
das e definidas a partir dos seus componentes estruturais (alvenarias em blocos Leca® e argamassas de elevado desempenho) até aos 
mais variados tipos de revestimentos e acabamentos.

Pretendemos que a apresentação destas soluções e as ferramentas digitais associadas possam constituir de alguma forma um contri-
buto para o alargamento de informação e conhecimento sobre a temática das paredes. Criámos um sítio internet dedicado a esta te-
mática, que poderá ser utilizado na pesquisa sobre o tema: www.paredeseficientes.com

Deixe-se levar pela visita virtual que lhe propomos na cidade Saint-Gobain. Aqui poderá pesquisar as soluções mais adequadas para 
cada tipo de edifício e de parede, e aceder a informação detalhada sobre cada uma.

É possível ainda realizar simulações de desempenho térmico e do custo de construção de cada solução, utilizando o simulador de cál-
culo disponível.



Parq: genealogia de uma escola de arquitectura [coimbra, 2011-2012]

UMA ESCOLA

desejochamada

Muita coisa foi já dita e escrita sobre o Parq: sobre essa 
escola que nunca chegou a ser, sobre o grupo de gen-
te que se reuniu em torno dela, sobre aquilo que foi a 

sua ideia, a sua origem, sobre os seus erros e os seus percalços, 
sobre as reacções que provocou, e também, sobretudo, sobre o 
seu fim.

O Parq foi, talvez, a escola de arquitectura que menos tempo 
durou. Um ano apenas, que durou. Um ano e uns meses, para 
sermos mais precisos, se contarmos com aqueles tempos antes 
desse ano em que a escola existiu: tempos consumidos a pensar 
numa ideia de escola, e no modo de a tornar, a essa ideia, numa 
escola; dela fazer um lugar onde se poderiam pensar ideias, e 
no modo de as tornar, a essas ideias, em ensino. Em ensino de 
arquitectura.

A história do Parq é simples de contar. Pegou-se numa esco-
la existente – por sinal, a pior das escolas de arquitectura, mas 
ainda assim uma escola com uma estrutura montada [estirado-
res e computadores, cadeiras e salas, secretaria e livros], com um 
edifício [um belíssimo convento perdido no meio do nada], com 
alunos e, sobretudo, com autorização para leccionar arquitectu-
ra –, transformando-a num desejo: o de, a partir dela, inventar 
um projecto de ensino e de investigação que fizesse sentido exis-
tir, no contexto do ensino da arquitectura em Portugal.

Tomar esta escola de assalto fez-se como se faz quando se quer 
tomar uma escola de assalto: com subtileza e silêncio, com pa-
ciência até; pelo menos até ao momento em que a escola é to-
mada. A partir desse momento fez-se aquilo que se faz quando 
se quer transformar a pior das escolas nesse desejo: aproveitar 

PEDRO MACHADO COSTA, arquitecto n.º 7050
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o pouco que essa escola tinha de bom para oferecer [os estira-
dores e os computadores, as cadeiras e as salas, a secretaria e 
a biblioteca, o convento perdido no meio de nada, os alunos, e 
sobretudo na autorização para leccionar arquitectura], fazendo 
tabula rasa de tudo o resto: do programa académico e dos mé-
todos que lhe eram implícitos, dos processos e dos objectivos, e 
dos professores também.

O desmantelamento do anterior modelo – generalista, inde-
terminado, sem meios financeiros e humanos – pôs-nos en-
tre mãos essa oportunidade única: a de ter uma estrutura mon-
tada, pronta a funcionar; bastando-nos definir-lhe um rumo, 
uma ideia. Essa ideia, simples, passava por ensinar arquitec-
tura como quem ensina paisagem, ou ensinar paisagem como 
quem ensina arquitectura: a de ensinar paisagem e arquitectu-
ra como se fossem uma e a mesma coisa; acreditando que o são, 
uma e a mesma coisa, a arquitectura e a paisagem.

Burocraticamente chamámos-lhe ensino integrado de arqui-
tectura paisagista e de arquitectura, a este novo modelo, mas 
na verdade aquilo em que acreditávamos [em que acreditamos] 
era [é] no seu contrário: a integração da paisagem na arquitec-
tura e vice-versa não fazia [não faz] sentido algum, porque am-
bas eram [são] uma e uma só coisa.

Assim sendo, o Parq – o nome pelo qual ficaria conhecido o De-
partamento de Arquitectura e Paisagem da Escola Universitá-
ria Vasco da Gama – propunha-se ensinar a desenhar edifí-
cios, ou cidades, ou mesas e cadeiras, ou jardins, ou bosques, 
ou auto-estradas, pensando que tudo isso poderia ter a mes-
ma origem, obrigando-se a um mesmo método, baseando-se 
no mesmo conhecimento até. E isso oferecia-nos a possibili-
dade de diluir as divergências [ideológicas, técnicas,  culturais] 
que aparentemente afastam as disciplinas de arquitectura pai-
sagista e de arquitectura, para simplesmente regressar a esse 
lugar ou a esse tempo em que conceber e projectar tudo isso não 
mais era do que o desejo de conceber espaço, de lhe dar forma 
e de lhe dar sentido.

O tempo entre esta ideia, simples, e os dias dedicados ao en-
sino, foi passado a inventar programas e conteúdos – a afir-
mar aquilo que se deveria ensinar e, sobretudo, aquilo que não 
se deveria ensinar – a angariar professores – não os melhores 
professores nem os melhores profissionais, mas simplesmen-
te aqueles que se adivinhava poderem acrescentar algo a essa 
ideia –, a estruturar uma metodologia de ensino e de [auto] 
avaliação, e a convencer alguém a pagar tudo isto.

O modelo de escola que daí resultou – uma escola pequena, a 
mais pequena de todas as escolas, feita para ensinar 50 alunos 
por ano, estruturada a partir de 10 unidades pedagógicas se-
mestrais –, implicou a existência de dois cursos: o curso de ar-
quitectura paisagista e o de arquitectura. 

Um e outro seriam ensinados a partir de um tronco comum, 
contendo as disciplinas de projecto, de história, de teoria e críti-
ca, de desenho e comunicação, de apresentação e representação, 
de estética e das ciências sociais, da investigação ou do urbanis-
mo, bem como de todas essas matérias consideradas propedêu-
ticas para alunos de arquitectura paisagista e arquitectura. 

Em redor deste núcleo gravitavam duas áreas distintas e autó-
nomas, dedicadas cada uma delas ao aprofundamento de ma-
térias específicas relacionadas com a arquitectura paisagista 
[fisiografia, hidrografia e botânica, biodiversidade e sustenta-
bilidade, entre outras] ou com a arquitectura [tecnologias e sis-
temas de construção, gestão de projecto, etc.]

Oferecia-se a possibilidade dos alunos frequentarem cadei-
ras optativas e seminários [na escola e, sobretudo, fora dela], 
e também a hipótese de trabalharem com estudantes de todos 
os anos lectivos em simultâneo; permitindo-lhes desenhar eles 
próprios o seu curriculum académico.

Cada uma das unidades semestrais, dedicada a um tema e/ou 
a um objecto de estudo em particular, articulava-se a partir de 
um atelier teórico-prático – envolvendo docentes e alunos de 
arquitectura e de paisagismo  que, em simultâneo, desenvol-
viam exercícios em torno das duas áreas disciplinares –; que 
por sua vez se conjugava com o ensino de matérias práticas e 
teóricas directamente relacionadas com esse tema e/ou objecto.
Ao contrário daquilo que é recorrente no ensino de projecto de 
arquitectura em Portugal – onde vezes sem conta se simulam 
projectos e/ou programas semelhantes aos produzidos em ga-
binetes –, os trabalhos desenvolvidos nos ateliers procuravam 
actuar sobretudo no desenvolvimento de instrumentos, méto-
dos e ferramentas operativas específicas.

Sendo certo que aquilo que era proposto implicava a possibili-
dade de os alunos poderem terminar os seus estudos obtendo 
duas licenciaturas [ou mestrados] distintos – o de arquitectura 
paisagista e o de arquitectura; bastando-lhes cumprir o soma-
tório das unidades curriculares constantes no tronco comum e 
as disciplinas específicas de uma e outra áreas; faltando-lhes 
porém o contacto com matérias  consideradas normais em ou-
tras escolas–, acreditámos ainda assim que o risco de ensinar 
arquitectura desta forma – em que jardins, cidades, casas ou 
edifícios, salas e quartos e estradas e praias fossem uma e a 
mesma coisa –  oferecer-nos-ia uma alteração fundamental: a 
de podermos [r]estruturar conhecimento [ensinar a história do 
modernismo a partir da conjugação entre paisagens, edifícios e 
conceitos, por exemplo, altera em muito a forma de compreen-
der esse período específico], mas também – sobretudo – e de 
podermos [deixar de] olhar as disciplinas de arquitectura pai-
sagista e de arquitectura como coisas separáveis.



Para lá das matérias e dos modelos de ensino propostos pelo 
Parq, procurava-se objectivamente criar condições para uma 
mudança de enquadramento epistemológico de uma e outra 
áreas de conhecimento, de uma e outra profissões; propon-
do abordá-las a partir de uma visão transversal que, em certo 
sentido, anulasse o sentido disciplinar de cada qual. E isso fa-
zia-nos desejar, ou adivinhar, a possibilidade de, num futuro 
próximo, tornar viável a emergência de um outro paradigma, 
onde o sentido de leitura dos espaços abrangesse todas as di-
mensões e todos os territórios de acção – cultural e técnica – à 
nossa disposição. 

Durante o ano lectivo de 2011-2012 esta ideia funcionou. 
Inventaram-se exercícios e conteúdos lectivos, questionaram-se 
modelos e métodos de ensino. Viraram-se escalas de pernas 
para o ar. Abordaram-se temas inusitados, experimentando-se 
tudo aquilo que, deste ponto de vista, poderia fazer sentido.

Estabeleceram-se projectos de investigação com outras esco-
las [a ESAyT, de Madrid, a Northeastern University, de Boston], 
acolheram-se professores e investigadores de várias institui-
ções [da ETSAM ao MediaLab do MIT, da ESAD das Caldas da 
Rainha à Harvard GSD],  criou-se o programa curricular para 
um curso de Arquitectura e Paisagem na Universidade de Cabo 
Verde, ofereceu-se à cidade de Coimbra o mais singular de to-
dos os Ciclos de Cinema, acolheram-se exposições significa-
tivas [a de Eduardo Souto Moura] e inventaram-se caminhos 
para muitas outras, estabeleceram-se planos para a criação de 
uma revista científica [o CentralPArq] e para uma revista de 
alunos [o ParqOur]. 

Durante esse ano o Parq serviu projectos reais [desde a recupe-
ração de um palacete no Douro até à reorganização do Choupal, 
em Coimbra], encontrou formas de se financiar, organizou fes-
tas e workshops, ofereceu cursos de introdução à arquitectura a 
estudantes finalistas das escolas secundárias. 

Durante esse ano o Parq cometeu erros, falhou imenso, por in-
genuidade e por inexperiência. 
E no entanto, durante esse ano, o Parq  ofereceu a todos aque-
les que, como eu, puderam viver esses dias, a possibilidade de 
concluir que o ensino da arquitectura [paisagista ou não] é bem 
mais rico, mais fácil, mais barato e, sobretudo, muito mais 
promissor, do que aquele a que aparentam as duas dezenas de 
escolas existentes no nosso país.

O fim do Parq coincide com a chegada à escola da comissão de 
avaliação da A3es – a Agência de Avaliação e Acreditação do En-
sino Superior; informada com o programa curricular e com a 
estrutura académica anterior a 2011 – anterior por isso ao pró-
prio Parq.  Confrontada com a alegada impossibilidade de anali-
sar  este novo curso [aparentemente ainda sem resultados práti-
cos], mas também com a inutilidade de avaliar a informação que 
dispunha [sobre uma escola que tinha deixado de existir], a Co-
missão propõe o encerramento do Parq; não encontrando qual-
quer oposição por parte da Escola Universitária Vasco da Gama 
[a instituição de ensino superior que acolhia o Parq].

Destes dias sobrou no entanto muita coisa. Sobrou uma biblio-
teca com um espólio singular, único no país [constando nele 
todos os livros e revistas sobre arquitectura e paisagem pu-
blicados em Inglaterra que estavam em depósito do RIBA, que 
gentilmente os ofereceu], sobrou uma forma de pensar o en-
sino; mas, fundamentalmente, sobrou a ideia de um desejo de 
futuro. E sobraram os alunos: aqueles, poucos, a quem foi dada 
a oportunidade de estudar a partir desse desejo chamado Parq. 
Talvez um dia, através deles, consigamos saber se conseguimos 
realmente transformar esse desejo numa escola. 

A ter autoria, este texto deveria ser assinado por mim, pelo privi-
légio que me foi oferecido em dirigir o Parq ao longo da sua bre-
ve existência. E no entanto, creio, com liberdade, referir que estas 
palavras poderiam ter sido escritas por esse grupo de professo-
res e de investigadores que um dia desejaram inventar uma escola: 
André Campos, Catarina Almada, Carlos Veloso, Diogo Burnay, 
Sérgio Fazenda Rodrigues , Pedro Lemos Cordeiro, Diego Gar-
cia-Sétien, Alice Santiago Faria, Myriam Kanoun-Boulé, Susa-
na Ventura, Patrícia Miguel, António Monteiro, Pedro Baganha, 
Nuno Merino Rocha, Maria Rita Pais, Rui Florentino, David Ar-
chilla, Ricardo Camacho, Ana Lemos, Antonieta Reis Leite, Mi-
guel Pinheiro, Bernardo Rodrigues, Carlos Guimarães, Carlos 
Sant’Ana, Céline Veríssimo, Dimitris Papanikolaou, Eduardo Sa-
lavisa, Ivo Poças Martins, Zenovia Toloudi, Joana Ferreira, Joana 
Morais, Maria da Paz, Patrícia Miguel, Paulo André Rodrigues, 
Nuno Soares, António Oliveira, Pedro Baía, Ricardo Conceição, 
Pedro Jordão, Ivan Rupnik, Alexandre Oliveira, Maria João Fon-
seca, Gilberto Reis, Catarina Sampaio, entre muitos outros.

Inventaram-se 
exercícios e 
conteúdos lectivos, 
questionaram-se 
modelos e métodos 
de ensino.
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DESintEGREMOS
o Mestrado

intEGRaDO!

Ainda pensei retirar da “gaveta” um dos muitos docu-
mentos de reflexão que fui acumulando ao longo des-
tes 35 anos sobre o ensino da Arquitectura, alguns tor-

nados públicos, outros não. Resolvi, no entanto, tentar esboçar 
algumas das preocupações que me vêm assolando nos tempos 
que correm, e que decorrem da profunda e rápida mutação que 
se vem operando no exercício da prática da profissão, um pouco 
por todo o lado, neste planeta cada vez mais pequeno e confuso. 
São meras inquietações, que poderão encontrar ou não respos-
tas em quem as lê.
1.ª Questão. Desde o início dos anos 90 tenho vindo a participar 
intensamente nos debates e reuniões da Associação Europeia 
de Escolas de Arquitectura (EAAE/AEEA) sobre o ensino da 
Arquitectura na Europa e, na última década, também na Amé-
rica do Norte (ACSA) e na América Latina (ARCHIMUNDUS, 
ENHSA-Latin America, Tunning). O debate sobre a aplicação 
do acordo de Bolonha ao ensino da Arquitectura foi intenso e 
profícuo e permitiu uma grande clarificação e redirecciona-
mento dos principais objectivos inerentes: mobilidade e qua-
lificação.
O modelo de bipartição dos cursos conducentes à prática pro-
fissional em dois ciclos lectivos permitiria aos estudantes a fre-
quência do primeiro, no seu local de origem, construindo, ao 
longo de três anos (3+2 foi o maioritariamente aceite) um ima-
ginário, uma “maneira de estar” na Arquitectura, adquirindo 
as ferramentas fundacionais para a prossecução da sua forma-
ção. O segundo, realizado eventualmente em local outro, em 
função dos seus interesses e capacidades, e da oferta disponí-

vel no espaço europeu aderente. Tal permitiria, por um lado, 
uma liberdade de escolha, assente na mobilidade, e por outro 
lado, obrigaria as Escolas a definir a sua identidade/especifi-
cidade, a sua griffe, em particular nos cursos de segundo ciclo, 
podendo seleccionar para estes os mais aptos e os mais inte-
ressados, aprofundando assim a qualidade e a competitivida-
de com Escolas de outros parâmetros geográficos. A afirmação 
da identidade de uma Escola de Arquitectura assenta também 
na imaginação e na qualidade das suas infraestruturas, em que 
incluo a docência: quanto maior a faculdade de poder seleccio-
nar os alunos, maior a exigência de qualidade relativamente ao 
seu corpo docente. 
É claro que em Portugal, por razões que não interessa aqui de-
senvolver, se bloqueou corporativamente o sistema, criando-se 
uma figura contraditória do “espírito” de Bolonha: a de “Mes-
trado Integrado”. Quem quiser entender, que entenda… 
2.ª Questão. A partir do início dos anos 90, deu-se uma “ex-
plosão” na oferta de cursos de Arquitectura em Portugal, e um 
pouco por todos os países da orla europeia do Mediterrâneo. 
Chegaram a existir aqui 25, se não me engano, sobrevivendo 
ainda cerca de 16 ou 17. No meu entender, não é o número que 
incomoda, mas a sua distribuição geográfica e a enormidade 
obscena do número de alunos que, durante muito tempo, al-
gumas Escolas admitiram. Estou em crer e em querer que, pelo 
menos, cada Capital de Distrito e cada cidade portuguesa com 
mais de 150/200 mil habitantes tem condições para albergar 
uma Escola de Arquitectura, pelo menos a nível do primeiro ci-
clo de estudos, com um máximo de 120/150 alunos. Mais do que 
a capacidade, seria um objectivo de desenvolvimento local/re-
gional, a oferta de um laboratório de investigação como base 
de formação de Arquitectos e com o retorno da qualidade do 
conhecimento sobre as realidades locais que isso implicaria. 
Não foi isso que aconteceu: Lisboa oferece, neste momento, seis 
cursos de Arquitectura e o Porto quatro, se não me engano, ou 
seja, muito mais da metade da oferta nacional.
3.ª Questão. Estarão os planos de estudos em vigor nas nossas 
Escolas estruturados para formar arquitectos para a realidade 
actual e eventualmente futura (sem querer fazer qualquer tipo 
de futurologia)? Estaremos a preparar os nossos alunos para as 



novas práticas profissionais, nomeadamente no que diz respei-
to à transculturalidade (língua, diversidade geográfica, etc)? 
Que esforços deveremos envidar no sentido de uma progres-
siva resposta aos novos desafios? Como garantir a excelência e 
a competitividade dos nossos formandos e dos nossos forma-
dores num mundo em transformação acelerada? Como definir 
e garantir a identidade e especificidade  de cada Escola de Ar-
quitectura, em face das políticas de mobilidade subjacentes ao 
projecto de Bolonha, apesar do truncamento imposto pelo con-
ceito de “Mestrado Integrado”? Estaremos a preparar os nos-
sos estudantes para o trabalho “em rede” que a muitos espera? 
Se existe já um imaginário colectivo sobre saúde pública, por-
que não existe ainda um imaginário colectivo sobre qualidade 
do espaço?
Tenho consciência de que a Ordem dos Arquitectos se tem 
preocupado em fazer “retratos” do estado da arte da profissão, 
através de estudos e inquéritos, desde a última década. É im-
portante que a Ordem mantenha o follow-up dos Arquitectos 
formados em Portugal. É também fundamental que os dados 
coligidos e trabalhados possam contribuir para o estabeleci-
mento de estratégias de reordenamento geográfico e dos con-
teúdos do ensino da Arquitectura. A Arquitectura é uma árvore 
com muitos galhos; todos são necessários para a qualificação 
do espaço em que nos movemos e que habitamos. Só existirão 
arquitectos frustrados se reduzirmos as suas perspectivas de 
actuação à dimensão onírica dos Pritzker. 
Há cerca de 20 anos, tive a oportunidade de ler um relatório en-
comendado, não sei se pela AIA ou pela ACSA à Carnegie Fou-
ndation for the Advancement of Teaching, realizado por Ernest 
Boyer e Lee Mitgang, conhecido por Boyer Report, sobre o en-
sino da Arquitectura nos Estados Unidos da América, de que 
registei, entre muitas outras, a seguinte frase: “educar arqui-
tectos não apenas para competência mas também para o envol-
vimento cívico é seguramente uma das mais altas prioridades 
para as Escolas de Arquitectura nos próximos anos” (tradução 
livre). Em que medida estarão as nossas Escolas e alguns dos 
nossos docentes envolvidos neste sentido formativo? 
Julgo que é tempo de a organização da “classe” e a “academia” 
unirem esforços no sentido de um debate alargado sobre a prá-
tica e o ensino da Arquitectura, distante dos ditames que, in 
illo tempore, nortearam os processos de acreditação dos cur-
sos pela OA, e dos conceitos espartanos dos actuais critérios 
da ASAE (também conhecida por A3Es), no sentido de uma vi-
são mais alargada dos papeis do arquitecto na comunidade e, 
de modo implícito, da possibilidade de vários âmbitos formati-
vos, assentes numa efectiva aplicação dos valores expressos na 
bipartição da formação (que deveria ser facultativa), que a lei 
prevê, mas que o sistema corporativo ainda não interiorizou. 
Porquê interditar a um geógrafo, a um matemático, a um enge-
nheiro ou a um antropólogo a frequência de um segundo ciclo 
em Arquitectura, reconhecendo-lhe o primeiro ciclo realizado 
noutra área? Desintegremos o mestrado integrado em Arqui-
tectura e abramo-nos ao futuro. Os Pritzker nunca deixarão de 
aparecer e a comunidade terá muito a ganhar.
Outubro de 2013

LUIz CONCEIÇÃO, arquitecto n.º 1132

Doutor arquitecto, ISMAT
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Investigações
(IN)DEPENDENTES
O problema
1. 
No momento em que as contingências da prática profissional do 
arquitecto a afastam da canónica cadeia processual – do projec-
to ao edifício – e a aproximam do projecto à performance, inte-
ressa questionar se estas mutações da corrente prática vêm mo-
dificando e adaptando as pedagogias do futuro arquitecto.
2. 
No momento em que os métodos e os fins do acto arquitectóni-
co procuram outros registos e as ditas práticas expandidas são 
cada vez mais a norma do que a promissora voz de indagação da 
disciplina, importa reequacionar o seu impacto estratégico en-
quanto redefinição da profissão.
3. 
No momento em que a investigação se posiciona entre o ensino 
e a profissão do arquitecto e é avaliada pela quantidade, tanto 
ou mais, do que pela qualidade, é crucial a sua problematiza-
ção, no que diz respeito aos seus possíveis enquadramentos e 
desdobramentos na disciplina e na prática. 

a definição do problema
As desejadas transferências de conhecimento entre ensino e 
profissão sempre foram e sempre serão complexas. A condição 
de independência mútua tem sido a resposta oficial ao proble-
ma – até quando a mesma pessoa é o professor que pratica e o 
praticante que professa. 
Por um lado, as instituições de ensino regem-se por programas 
e metodologias que são de lenta adaptação à circunstância so-
cial e económica que as rodeia. Por outro lado, a prática profis-
sional é igualmente lenta na incorporação das revisões disci-
plinares que as escolas exercitam.
Neste limbo, a investigação em arquitectura tem ocupado um 
espaço intermédio de limites ainda pouco consensuais e que 
justifica certamente a sua problematização. Genericamente, a 
assunção da investigação vem promovendo uma dupla expan-
são do arquitecto: primeiro na academia, através do prolon-
gamento do processo de formação do arquitecto e de projectos 
em busca de um progressivo aprofundamento disciplinar;  se-
gundo fora dela, através de práticas independentes em busca de 
possíveis novos campos de actuação para a profissão. 

Pela sua natureza, a investigação exige profundidade e alcance 
de modo a que a concepção do conhecimento de hoje seja ac-
tualizada perante o conhecimento de amanhã. Como podere-
mos então clarificar que determinados métodos de investiga-
ção sejam conotados com investigação rotulada de académica 
ou rotulada de independente? E residirá esta diferença mais 
nos propósitos ou nos métodos da investigação?
Se bem que a investigação dita académica se rege por um con-
junto de métodos de natureza científica, resgatando a dicoto-
mia cultural de C. P. Snow não poderá a investigação em ar-
quitectura incorporar especificidades da sua própria cultura? 
Claro que a investigação depende não só do seu objecto mas 
principalmente do investigador, seja ele mais ou menos objec-
tivo quanto aos métodos utilizados. Nestas divagações meto-
dológicas, muito identitárias de possíveis culturas de investi-
gação, a própria filosofia da ciência atravessou interessantes 
desvios no que diz respeito ao processo, dito normal, de in-
vestigação científica. Basta relembrar a posição de Feyerabend 
contra o método.
A investigação em arquitectura vem desenhando cartografias 
mais complexas da transição do ensino à profissão. Contribui 
para o reconhecimento de linhas de investigação ou contornos 
da disciplina pouco experimentados. Contudo, globalmente, a 
introdução da investigação em arquitectura vem percorrendo 
caminhos paralelos no que diz respeito à prática e à teoria. E 
muitas vezes pugnando pela acérrima autonomia e indepen-
dência, como vêm invocando os defensores da investigação 
pela prática demarcando uma independência em relação à in-
vestigação teórica, com génese nas escolas1. Em última instân-
cia, é acentuada a fractura entre ensino e profissão, entre teo-
ria e prática.
A reformulação da profissão como fomos ensinados a conhe-
cer, mas acima de tudo, a revisão da própria arquitectura como 
traço de identidade que partilhamos, encontra-se em contí-
nua negociação. Segundo os números avançados pela OA, 30% 
é a percentagem de arquitectos sem trabalho. Entre os 30 e 40 
anos, contamos o maior número, 8047 arquitectos2. Todos so-
mos actores neste enredo. 

1 Esta postura fracturante entre teoria e prática foi novamente evidenciada numa conferência em Istambul, Educating the Future: Architectural Education in International 
Perspective, European Association for Architectural Education e Istanbul Kültür University. 21-23/03/2013. http://www.iku.edu.tr/userfiles/file/eaae2013/eaaeiku2013.pdf
2 Cf. artigo“Ainda acha que não precisa de um arquiteto?”, edição do jornal Expresso de 12/10/2013.
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3 Michael Holquist, o cativante estudioso de Bakhtin, apresenta-nos a importância do diálogo como suporte da co-existência: “we must begin by recognizing that for Bakhtin 
the key to understanding all such artificially isolated dualisms is the dialogue between self and other.” (Holquist, 2002, p.18)
4 “the dependent and contingent architect  has to be light enough on his or her feet, and modest enough, to allow that intent to be shaped by other events and ideas, but at the 
same time purposeful enough not to be overwhelmed by them.” (Till, 2009, p.194)
5 Se bem que apontando a um contexto das escolas americanas, Greig Crysler vem desconstruindo a normalização das pedagogias do activismo, de forma a reencontrar o seu 
valor seminal pedagógico e ético. Conferência Neoliberal Paradoxes of Design Activism: Scale, Expertise and Exchange, 17/10/2013, em Coimbra.

Duas hipóteses 
1. Fill the Gap
A investigação em arquitectura pode constituir-se como mais 
uma voz, no tom de Bakhtin3, para um processo dialógico, do 
ensino à profissão, ou da profissão ao ensino. 
A investigação deve ampliar as práticas e as pedagogias, mais 
do que as substituir. É com este objectivo que a investigação 
adquire sentido, isto é, em comunhão com a prática ao mesmo 
tempo que com a teoria. Tanto ao nível dos fundamentos disci-
plinares como da sua aplicação, a investigação pode desenhar 
novos nichos na prática da disciplina.
Os métodos de investigação em arquitectura podem ser trans-
versais qualquer que seja o seu contexto de desenvolvimento, 
na teoria ou na prática. Ao mesmo tempo que se assumem as 
autonomias críticas da teoria e da prática, procurem-se par-
cerias entre as investigações académicas e as independentes. 
Tanto a estatística como o cinema podem ser simultaneamente 
culturais e documentais. 

2. Architectural Research Depends
A investigação científica procura leis universais, enquanto 
identifica fenómenos recorrentes. Por sua vez, a investigação 
em arquitectura é contingente e depende das especificidades 
do seu objecto e contexto.
Em Architecture Depends, Jeremy Till alerta para a contingên-
cia do arquitecto4. A pedagogia do arquitecto também pode ser 
contingente. Em muitos programas curriculares de escolas de 
arquitectura internacionais, os exercícios de projecto deixa-
ram de ser puros exercícios. A aprendizagem do aluno deixa de 
ser uma mera simulação quando intervém directamente sobre 
o real físico e social. A visão das pedagogias como agências e 
dos alunos como agentes tem proliferado. O activismo contra-
põe-se a um atavismo perante as contingências da profissão e 
da disciplina. Mas também estas pedagogias de acção, híbridas 
com a prática, comportam paradoxos, quando são bem mais 
estéticas do que éticas5.

Referências
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FORMAÇÃO
CONTÍNUA:
UM PLanOestratégico
A formação profissional contínua na Ordem dos Ar-

quitectos (OA), em exercício desde 2001, é um pro-
cesso dirigido maioritariamente a membros efec-
tivos e estagiários e tem como principais objectivos 

a aquisição e o aprofundamento de conhecimentos e compe-
tências que permitam uma melhoria da qualidade do exercício 
profissional e uma melhor adaptação aos novos desafios, nas 
mais diversas áreas, na actividade profissional do arquitecto.
A OA tem vindo a adquirir uma experiência relevante na área 
da formação que importa preservar e ampliar. Cabe às Secções 
Regionais o planeamento, a concepção, a organização, a gestão, 
bem como o desenvolvimento de todos os processos inerentes à 
actividade formativa promovida pela Ordem, recentemente re-
conhecida pela DGERT (Direcção-Geral do Emprego e das Re-
lações de Trabalho) como Entidade Formadora Certificada.
A Política da Qualidade da OA fundamenta-se na procura con-
tínua da melhoria e qualidade no processo de formação, pro-
movendo os valores essenciais ao exercício da cidadania e, sub-
sequentemente, ao exercício da profissão.
Para tal, a OA tem vindo a promover uma formação sólida que 
permita aos seus formandos: enfrentar com sucesso um am-
biente profissional altamente competitivo e em rápida evo-
lução; a estabelecer parcerias com o universo empresarial e 
outras organizações nacionais e transnacionais; cumprir os 
requisitos que garantam a qualidade da prestação dos servi-
ços e respeito pela legislação e normas aplicáveis, bem como o 
cumprimento dos requisitos e melhoria contínua do seu Siste-
ma de Gestão.
Como em qualquer organização, a formação contínua na OA 
apenas poderá ser considerada uma ferramenta de desenvolvi-
mento caso exista um claro alinhamento entre as carências do 
público-alvo (membros) e os Planos de Formação elaborados.
Actualmente, a actividade formativa da OA é determinada por 
dois principais vectores de intervenção: concepção de acções de 
formação vocacionadas para a classe profissional que repre-
senta e o planeamento das actividades formativas com base nos 

resultados dos levantamentos de necessidades ou estudos efec-
tuados e de acordo com as características do público-alvo.
De forma a elaborar um Plano de Formação que vá ao encontro 
das reais necessidades dos seus membros, são utilizadas cinco 
ferramentas que se complementam:
SOLICITAÇõES DOS MEMBROS 
Através de telefone, correio electrónico ou página de internet 
os membros da Ordem sugerem temas de acções de formação.
NECESSIDADES FORMATIVAS IDENTIFICADAS PELOS 
FORMANDOS NO âMBITO DE CURSOS REALIzADOS
No final de cada acção de formação desenvolvida, os forman-
dos são convidados a preencher questionários de avaliação de 
satisfação, onde, paralelamente são identificadas necessidades 
formativas.
LEGISLAÇÃO EM VIGOR E NORMAS APLICADAS à PROFISSÃO
Sempre que é publicada uma nova legislação relacionada com a 
actividade profissional dos membros da Ordem, são desenvol-
vidas acções de formação de actualização.
SUGESTõES DE ENTIDADES PARCEIRAS 
A existência de parcerias com entidades de âmbito nacional e 
internacional, origina muitas vezes a apresentação de propos-
tas de formação que, pela sua natureza, frequentemente se re-
velam válidas para a concepção de novos cursos.
ORIENTAÇõES DOS ÓRGÃOS DIRECTIVOS DA OA
A constante participação e contacto dos diversos elementos dos 
Órgãos Directivos da OA em grupos de trabalho com entidades 
externas, bem como a estratégia delineada para cada triénio 
(de acordo com o contexto socioeconómico do ponto de vista da 
arquitectura), reflecte-se na inclusão de novos temas a imple-
mentar no Plano de Formação.



Ao longo dos 
quase doze anos 
de existência 
do serviço 
de formação 
contínua na OA, 
têm-se verificado 
mudanças na 
forma como esta 
actividade tem 
sido acolhida 
pelos seus 
membros, com 
reflexo directo na 
resposta formativa 
aplicada. 

A oferta formativa da OA está inserida no plano estratégico da 
Instituição, sendo-lhe reconhecida capacidade para realizar 
formação certificada nas seguintes áreas temáticas de forma-
ção: 581 (arquitectura e urbanismo); 582 (construção civil e en-
genharia civil) e 862 (segurança e higiene no trabalho).
 A Bolsa de Formadores da OA tem vindo a aumentar em núme-
ro e qualidade, em que a conjugação dos factores ‘expêriencia 
profissional’ e ‘experiência formativa’ tem sido uma prioridade 
no recrutamento e selecção de formadores certificados para as 
diferentes áreas que compõem a oferta formativa.
A ‘experiência profissional’ é considerada fundamental para 
que o formador possa compreender e integrar-se no contexto 
técnico em que exerce a sua actividade (a população activa, o 
mundo do trabalho e os sistemas de formação, o domínio téc-
nico-científico e/ou tecnológico, objecto da formação, basean-
do-se em casos práticos experimentados).
Por sua vez, a ‘experiência formativa’ funciona como uma ga-
rantia de que a aquisição de conhecimentos por parte dos for-
mandos é feita segundo determinados parâmetros de prepara-
ção, desenvolvimento e avaliação de acções de formação.
Ao longo dos quase doze anos de existência do serviço de for-
mação contínua na OA, têm-se verificado mudanças na forma 
como esta actividade tem sido acolhida pelos seus membros, 
com reflexo directo na resposta formativa aplicada. 
Nos últimos anos, as novas exigências de mercado e as recentes 
alterações legislativas potenciaram a necessidade da criação de 
cursos de especialização, os quais permitem não só a possibi-
lidade de colocar em prática (muitas vezes fora do ambiente de 
sala de formação) os conhecimentos adquiridos mas também 
a habilitação de uma certificação profissional para o exercício 
de actividades que, até então, eram quase inexistentes no cur-
rículo profissional do arquitecto. São disso exemplo: a direc-
ção e fiscalização de obras, gestão de projectos (project mana-
gement), projectos de condicionamento térmico e acústico de 
edifícios, avaliação de bens imobiliários, certificação ambien-
tal e energética e projectos de segurança contra incêndio em 
edifícios, coordenação de segurança na construção, entre ou-
tros.
Paralelamente, fruto da conjuntura económica actual, tem-se 
registado um aumento na procura de acções de formação em 
áreas que, por tradição, não eram desempenhadas por arqui-
tectos, mas subcontratadas a outros técnicos, como é o caso das 
medições e orçamentos, da fotografia de arquitectura, de téc-
nicas e ferramentas de levantamento arquitectónico, da repre-
sentação tridimensional com o recurso a ferramentas avança-
das de modelação, entre outras. 
Não obstante, o balanço da actividade dos últimos cinco anos 
reflecte um aumento do número de acções de formação rea-
lizadas, bem como um acréscimo considerável do número de 
formandos participantes, do que se pode concluir que a Or-
dem dos Arquitectos tem conseguido adaptar-se a um contex-
to profissional cada vez mais específico e, em simultâneo, mais 
exigente.

BáRBARA YU BELO, arquitecto n.º 10467

CDRN – Pelouro da Formação / Gestão da Formação
formacao.continua@oasrn.org



34.35

Uma reflexão sobre o ensino da Arquitectura em Por-
tugal, em observação perspectivada a partir da Or-
dem dos Arquitectos, coloca em relação factores de 
natureza complementar que se sobrepõem nos âm-

bitos de actuação da Universidade e da Ordem profissional.

É hoje clara a distinção dos quadros de responsabilidade e ac-
tuação da associação pública profissional dos arquitectos e das 
instituições universitárias que ministram a sua formação aca-
démica. Esta distinção nem sempre foi entendida de modo co-
mum. E, em função desse diferente entendimento, foram sen-
do criados afastamentos artificiais entre a Ordem e as Escolas 
de arquitectura que reduziram a abordagem de matérias de in-
teresse comum e que interferiram na actuação complementar 
das instituições.

FORMaÇÃO _ PROFiSSÃO:

SOBRE_POSIÇÕES

Como ficou demonstrado no recente processo de notificação 
dos diplomas das diferentes Escolas à Comissão Europeia - 
com intervenção determinante da Ordem dos Arquitectos na 
sua implementação, acompanhamento e aprovação -, os terri-
tórios comuns e as áreas de actuação própria estão bem defini-
dos e identificados.

O que permite, agora, que possamos pensar em estratégias co-
muns e em abordagens complementares das matérias que res-
ponsabilizam os desempenhos da Universidade e da Ordem.

As questões essenciais há muito que foram retratadas. No rela-
tório da comissão responsável pela avaliação dos cursos de ar-
quitectura, elaborado em 20031, estava expressamente referi-
do o excesso do número de vagas nos cursos de arquitectura em 
função das reais necessidades do país, as limitações das esco-
las em assegurarem a qualificação adequada do corpo docente 
e a natureza dos efeitos gerados pela redução do investimento 
no sector da construção, com influência directa no mercado de 
trabalho, muito em particular na colocação e remuneração dos 
arquitectos que iam saindo das universidades.

1 Comissão de Avaliação Externa dos Cursos de Licenciatura em Arquitectura e Arquitectura Paisagista, 2003, Relatório Síntese Global. Coimbra, FUP/APESP, pp.37-39.

VíTOR CARVALHO ARAúJO, arquitecto n.º 1918

Presidente do Conselho Nacional de Admissão 
(mandato 2011-2013)



Passaram dez anos e não importa muito sublinhar a lucidez pre-
monitória deste relatório. Importa antes entender de que modo é 
que a Universidade e a Ordem dos Arquitectos podem desenhar 
uma actuação conjunta que coloque a formação e a profissão no 
quadro que lhes é comum: a arquitectura, na contemporaneidade.

Da FORMaÇÃO
Os planos de estudos dos cursos de arquitectura em funcio-
namento apresentam três características principais, comuns 
a todos eles: as definições da Declaração de Bolonha (1999), 
como estrutura; as determinações da Directiva Europeia rela-
tiva às Qualificações Profissionais (2005), como modelo pro-
gramático; e o protagonismo do Projecto como referência me-
todológica de simulação da prática profissional.

A estrutura definida a partir de Bolonha sub-divide os pla-
nos de estudos em dois ciclos (3+2) com um pano de fundo que 
aponta para a mobilidade dos estudantes no espaço europeu e 
que estabelece, para a formação em arquitectura, um progra-
ma integrado, de cinco anos, de acordo com as exigências for-
mativas reconhecidas para esta área disciplinar.

O modelo programático contido na Directiva Europeia, trans-
posta para a legislação nacional através da Lei 9/2009, de 4 de 
Março, define os conhecimentos e competências exigidas na 
formação dos arquitectos, expressos em onze indicadores es-
pecíficos (alíneas a) a l) do Artº 43). De algum modo, estas exi-
gências têm vindo a modelar os planos de estudos, condicio-
nando a sua diversidade e a exploração de abordagens próprias 
de cada uma das escolas.

O protagonismo da área curricular do Projecto decorre de uma 
referenciação ao exercício profissional centrado no desempe-
nho do arquitecto-autor e na edificação de objectos extraor-
dinários. Como é sabido, este protagonismo do projecto não 
coincide já com a prática profissional que hoje conjuga verten-
tes sociais e económicas, definições técnicas ou intervenção 
pública, num quadro abrangente e interdisciplinar.

Os territórios 
comuns e as áreas 
de actuação própria 
estão bem definidos 
e identificados, 
o que permite 
que possamos 
pensar em 
estratégias comuns 
e em abordagens 
complementares 
das matérias que 
responsabilizam 
os desempenhos 
da Universidade 
e da Ordem.

SOBRE_POSIÇÕES
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Do funcionamento actual dos cursos de arquitectura chegam 
notícias sobre algumas preocupações das escolas, particular-
mente centradas na alteração do rácio professor/alunos - com 
as inerentes reduções do tempo de contacto e da atitude crítica 
da abordagem ao projecto - e na implementação das medidas 
que visam dar resposta aos critérios de avaliação e acreditação. 
Legalmente estabelecidos num quadro que não tem em conta as 
particularidades dos processos de ensino-aprendizagem nas 
diferentes áreas de formação superior, estes critérios, e a sua 
aplicação, foram já objecto de diálogo entre a Ordem dos Ar-
quitectos e a Agência para a Avaliação e Acreditação do Ensino 
Superior (A3ES). Diálogo em curso, que está a ser complemen-
tado com aquele que a Ordem provocou junto da Direcção-Ge-
ral do Ensino Superior, procurando sublinhar a especificidade 
do ensino de Projecto de Arquitectura, cujo sentido pedagógico 
assenta na prática profissional, e alertando para os riscos das 
situações em que este sentido passa a ser baseado em critérios 
exclusivamente académicos.

Os indicadores objectivos reforçam o reconhecimento de que, 
genericamente, os planos de formação em arquitectura estão 
estruturados com níveis de exigência adequados. Entre outras 
leituras, podem citar-se os resultados dos processos de notifi-
cação para a inclusão dos diplomas no anexo da Directiva - com 
a implícita aprovação por parte do grupo de peritos da Comis-
são Europeia - e os dos processos de avaliação que têm decorri-
do no âmbito da A3ES.

Numa outra perspectiva, podem também ser referidos os ní-
veis de adesão dos estudantes estrangeiros que procuram as 
escolas portuguesas nos programas de mobilidade, ou o de-
sempenho seguro dos estudantes portugueses que aderem ao 
mesmo programa, nas mais diversas escolas de arquitectura.

Mas é desejável que se mantenham abertas as possibilidades 
de melhoria da adequação dos planos de formação às crescen-
tes exigências da profissão e à sua natureza mutante. Como su-
gere Teresa Heitor, “este contexto de transformação pressiona 
os vários domínios da educação, da formação e da investiga-
ção em arquitectura a procurar novas ferramentas e a expe-
rimentar novas práticas que se configurem como alternativas 
capazes de proporcionar a maturidade pessoal e a identidade 
profissional necessárias para agir em situações de imprevisi-
bilidade”.2

A definição dos âmbitos específicos dos planos de estudos, ta-
refa exclusiva das escolas que os constroem, pode ser reava-
liada no sentido de uma maior afirmação de especificidades. 
Cumpridas as regras aplicáveis (Directiva Europeia, Critérios 
de Qualidade, Acreditação) os planos de formação das dife-
rentes escolas têm ainda margem para maior afirmação de di-
versidade, de cunhos próprios, orientados para aproximações 
mais específicas - naturalmente integradas no 2º ciclo - que 
preparem os futuros arquitectos para actuações profissionais 
nos diferentes contextos que hoje se colocam.

Da PROFiSSÃO
O exercício da profissão de arquitecto corresponde a um acto de 
natureza social e colectiva de elevada responsabilidade. Já não 
precisamos de reivindicar esse estatuto. Ele está patente, pela 
presença ou pela ausência, nas nossas cidades, nos lugares que 
habitamos: “olhe à sua volta”.

Existem setecentas e quarenta (740) profissões regulamenta-
das no espaço europeu. Entre estas, e por razões que se rela-
cionam com a responsabilidade social da sua intervenção, ape-
nas sete (7) profissões têm um enquadramento particular de 
avaliação e reconhecimento das qualificações dos profissionais 
que as exercem. Destas sete profissões, seis são da área da saú-
de pública: médico, médico dentista, enfermeiro, parteiro, far-
macêutico e médico veterinário. A outra é a profissão de arqui-
tecto. 

De que modo é que os planos de formação dos arquitectos estão 
a considerar esta responsabilidade? Como é que as escolas de 
arquitectura integram as novas exigências da prática profissio-
nal, que já não são só de natureza técnica nem decorrem apenas 
da definição do acto projectual?

As novas exigências de um exercício profissional em perma-
nente mutação constituem matérias de sobreposição dos de-
sempenhos da Ordem e da Universidade. As instituições en-
volvidas nos processos de formação e de exercício profissional 
estão obrigadas a manter graus de abertura e flexibilidade que 
lhes permitam dar resposta às exigências que vão surgindo e 
que criam novas áreas de actuação da profissão, requerendo, 
por isso, a formação adequada, no tempo e no modo.
Dois exemplos: a integração nos planos de estudos da formação 
na área da direcção da fiscalização de obras3 ou da formação na 
área do desenvolvimento sustentável, como passa a ser exigi-
do no novo texto da Directiva das Qualificações Profissionais4. 

A Ordem teve uma participação directa nos processos que de-
ram origem à introdução destas novas exigências e deverá ago-
ra actuar junto da Universidade no sentido de procurar a inte-
gração destas matérias na formação.

2 Heitor, Teresa (2013) “Perspectivas críticas sobre o Ensino da Arquitectura”, (entrevista), arqla, 109, Setembro/Outubro, pp.30, 31.



SObRE _ POSiÇÕES 
Entre Janeiro de 2011 e Setembro de 2013, mil cento e seten-
ta e cinco (1175) membros da Ordem dos Arquitectos solicita-
ram a emissão de declarações para a prática profissional no es-
trangeiro5. Este facto, para além de revelar outros factores que 
ultrapassam o âmbito deste texto, documenta também o papel 
da OA como autoridade competente para o reconhecimento das 
qualificações profissionais dos arquitectos, papel que decor-
re das suas atribuições institucionais de apoio ao exercício da 
profissão e que surge articulado, de modo directo, com as es-
truturas de formação académica em arquitectura6.

Os cenários que aproximam formação e profissão são múltiplos 
e estão reconhecidos pelos seus protagonistas. Mas é possível 
fazer mais: a formação profissional contínua – exigida no fu-
turo próximo pela nova directiva europeia -, não pode ser vista 
apenas como um factor de qualificação profissional dos arqui-
tectos ou como garantia de competitividade nos mercados ex-

ternos ou internos. Pode ser encarada como uma área de sobre-
posição conjugada entre a Ordem e as universidades. Porque 
não trabalhar em conjunto?

“Entre o sonho de se ter uma aprendizagem adaptada à rea-
lidade da arquitectura, e a realidade de não se ter um ensino 
apropriado à sua aprendizagem”7 há abordagens da realida-
de que aproximam, com naturalidade, as Universidades e a Or-
dem. Quando reflectimos sobre o binómio formação_profissão 
ganha singularidade de evidência a necessidade de actuarmos 
em sobreposição, coordenada e intencional. Ganha a arquitec-
tura.

Porque não trabalhar em conjunto?
Ganha a arquitectura.

3  A gestão, fiscalização e direcção de obra estão definidos no Estatuto da OA como actos próprios da profissão; a Lei 31/2009, de 3 de Julho, estabelece as qualificações 
profissionais exigíveis aos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição dos projectos bem como pela direcção de fiscalização de obras, nela incluindo os arquitectos. 
4 O texto resultante da modernização da Directiva europeia relativa às Qualificações Profissionais, aprovado pelo Parlamento Europeu no passado dia 9 de Outubro, altera a 
exigência do “conhecimento adequado dos problemas físicos e das tecnologias, bem como da função dos edifícios, no sentido de os dotar de todos os elementos de conforto 
interior e de protecção climatérica”, acrescentando a expressão “no âmbito do desenvolvimento sustentável”.
5  Arquitectura Hoje (2013), Edição da Secção Regional do Sul da Ordem dos Arquitectos, p. 72.
6  A este propósito pode ser referida a recente celebração do acordo entre a OA e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU) que, apoiado no memorando de 
entendimento anteriormente firmado entre estruturas universitárias dos dois estados, aponta para a harmonização e a agilização dos processos de inscrição de arquitectos 
portugueses e brasileiros no CAU e na OA.
7  Krüger, Mario (2010) “Lex perfectae, lex minus quam perfectae e lex imperfectae na Avaliação do Ensino da Arquitectura”, Arquitectura 21, 13, Novembro/Dezembro, 
pp.30-33.
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Público Privado

1997/98 – – 66 0 232 – 67 200 – 565 – – – 477 322 78 – – – 96 – 103 44 – – – 86 1120

1998/99 – – 103 0 210 57 55 163 – 588 18 – – 518 383 94 13 18 79 83 – 110 44 – – – 31 1391

1999/2000 – – 97 0 277 59 59 153 38 683 39 – 8 570 364 99 15 13 81 94 15 46 36 – – – 27 1407

2000/01 – – 79 0 243 61 53 155 45 636 46 – – 502 323 102 7 16 115 137 27 25 29 – – – 29 1358

2001/02 – – 81 36 241 72 70 154 52 706 61 15 – 450 318 106 14 13 119 134 34 22 34 – – – 34 1320

2002/03 – – 102 62 241 54 71 157 49 736 65 21 – 381 283 114 16 16 119 112 35 15 32 – – – 26 1235

2003/04 – 51 86 71 229 57 65 141 51 751 48 20 – 440 279 136 10 8 95 124 34 16 29 – – – 29 1268

2004/05 13 66 83 93 208 61 68 138 51 781 33 19 – 364 243 118 10 9 56 117 31 22 28 – – – 21 1071

2005/06 26 76 73 96 211 60 75 134 52 803 44 7 – 262 214 92 12 6 56 94 24 17 21 6 – – 13 868

2006/07 31 77 83 112 219 65 89 137 44 857 49 16 – 320 195 128 – 10 144 104 61 27 27 23 – – 42 1146

2007/08 29 132 88 136 221 61 86 148 39 940 39 25 – 327 230 133 – 32 140 94 42 – – 37 42 9 67 1217

2008/09 35 138 104 94 269 73 85 153 47 998 67 21 – 233 169 56 – 16 141 41 35 – – 28 31 2 29 869

2009/10 27 144 95 96 307 86 100 129 58 1042 62 35 – 161 191 46 – 30 113 57 39 – – 48 29 7 37 855

2010/11 28 141 119 83 365 83 89 156 56 1120 54 22 – 165 132 48 – 20 79 59 34 – – 34 29 3 27 706

2011/12 17 100 134 66 393 86 75 145 73 1089 31 13 – 117 92 40 – 18 85 33 32 – – 22 16 6 13 518

Fonte: Inquérito ao Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior, DGEEC/MEC

ANOS LETIVOS 1997/98 A 2011/12
Número de alunos inscritos pela 1ª vez no 1º Ano 
Curricular em Cursos de Arquitectura por Subsistema 
de Ensino
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Formas de avaliação
Artigo 17.º
Garantia interna de 
qualidade

1 - Os estabelecimentos de 
ensino superior devem:
a) Adoptar, em função da 
respectiva missão, uma 
política de garantia da 
qualidade dos seus ciclos 
de estudos, bem como os 
procedimentos adequados 
à sua prossecução;
b) Empenhar-se, através 
de medidas concretas, no 
desenvolvimento de uma 
cultura da qualidade e da 
garantia da qualidade na 
sua actividade;
c) Desenvolver e pôr em 
prática uma estratégia 
para a melhoria cotínua da 
qualidade.






