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Nota Prévia

O presente texto resulta de uma reflexão construída a partir da docência de-

senvolvida na disciplina de “Projecto I” incluída no plano de estudos do 3º Ano 

da Licenciatura em Arquitectura da Faculdade, no período anterior à recente 

adequação curricular ao enquadramento de Bolonha.

E deve recordar-se que esta mesma disciplina conheceu no passado não muito 

distante as designações sucessivas de “Composição de Arquitectura” e de 

“Arquitectura” e ainda que esta alteração – aparentemente menor e provavelmente 

introduzida mais por razões de forma do que de fundo – acabou por, ao longo 

do tempo, induzir o seu reflexo no plano dos conteúdos didácticos da disciplina, 

como adiante se verá.

Sucedendo ao ciclo correspondente aos 1º e 2º Anos em que então se articulava 

a Disciplina de “Arquitectura”, a Disciplina de “Projecto” desenvolvia-se, por sua 

vez, ao longo do ciclo constituído pelos 3º, 4º e 5º Anos da Licenciatura;

Correspondendo, assim, ao primeiro dos três anos em que progressivamente 

se consolidava o envolvimento dos estudantes com a Prática do Projecto em 

sucessivos percursos anuais de crescente complexidade.

Esta lógica de envolvimento progressivo conserva a sua validade no presente 

– independentemente do novo enquadramento decorrente do Processo de 

Bolonha – porque remete para o conteúdo essencial e incontornável de qualquer 

Licenciatura em Arquitectura e para a sua progressiva interiorização pelos 

estudantes e futuros Arquitectos;

O que constitui uma questão totalmente independente das opções que possam ser 

assumidas no plano operativo da didáctica a desenvolver no dia a dia e que, por 

isso mesmo, não serão abordadadas neste enquadramento.

O presente texto constitui, ainda, uma primeira abordagem de questões associadas 

à Disciplina da Composição que será prosseguida posteriormente num texto mais 

desenvolvido;

Que terá a sua origem numa investigação realizada no âmbito do Programa de 

Trabalho associado a uma Licença Sabática recente. 



1. No quadro da Coordenação Vertical da Licenciatura em Arquitectura, a 
Disciplina de “Projecto I” assumiu, ao longo de sucessivos Anos Lectivos, a 
Arquitectura da Residência como tema de referência para as matérias a abordar 
nas suas aulas, nos planos complementares das questões a debater nas aulas 
teóricas e dos Temas de Projecto a desenvolver nas aulas práticas.
E neste contexto a “Arquitectura da Residência” foi sempre entendida na sua dupla 
articulação de Tema de Projecto, no domínio restrito do edifício, e de Instrumento 
para a construcção da Forma Edificada da Cidade, por estar directamente 
associada à produção da Matéria Arquitectónica dominante no meio urbano;
Assumindo assim um carácter propedêutico relativamente ao percurso que seria 
posteriormente desenvolvido pelos estudantes no 4º Ano da Licenciatura, no 
âmbito da Disciplina de “Projecto II”.
O estudo da Arquitectura da Residência no enquadramento desta dupla 
articulação envolve questões disciplinares relevantes para a Prática do Projecto 
de que os estudantes deverão tomar progressivamente consciência – porque 
constituem referências operativas no plano das opções que o desenvolvimento 
de qualquer projecto sempre implica com carácter necessário – devendo ser 
expressamente destacadas as seguintes:

a. A Arquitectura da Residência, sobretudo no domínio da Residência Corrente 
no meio urbano, implica por definição o estudo de soluções capazes de 
– através da sua repetição sistemática em condições de agregação cuja 
definição rigorosa deve estar incluída no Sistema do Projecto – conduzirem 
à configuração de soluções de Arquitectura cuja escala e articulação 
transcendem largamente as que lhe são próprias nos seus limites restritos 
de componentes tendencialmente elementares do sistema arquitectónico 
complexo que corresponde à Forma Edificada da Cidade.

b. As opções relativas às condições e modos aplicáveis à agregação sistemática 
daqueles componentes elementares no enquadramento do Projecto não são 
de todo inocentes, nem muito menos independentes das escolhas inerentes 
à sua configuração prévia, exigindo antes o seu tratamento no âmbito de 
uma interactividade permanente que só a Prática do Projecto pode resolver 
adequadamente no plano operativo.

c. Nos anos mais recentes, as alterações verificadas nos domínios da 
estrutura da convivência familiar  e dos padrões de apropriação do Espaço 
da Residência Corrente têm produzido um desfasamento progressivo entre 
as soluções tradicionalmente aceites, ou procuradas, pelo mercado e os 
novos modos emergentes que podem ser associados à Prática Espacial dos 
utilizadores do Espaço da Residência.

A resposta que até agora tem sido encontrada para este desfasamento tem 
incidido no aumento de área dos espaços privados da Residência Corrente como 
solução para o crescente isolamento dos membros do núcleo familiar no seu 
espaço próprio e para a correspondente diversificação das actividades que nele 

passaram a ser desenvolvidas com carácter regular;



Mas a verdadeira resolução deste problema exige claramente novas soluções 

aplicáveis à Arquitectura da Residência que não se esgotam numa simples 

alteração quantitativa, estando objectivamente em causa a necessidade de uma 

nova Arquitectura do Habitar Corrente no meio urbano qualitativamente distinta 

da que actualmente produzimos e conhecemos.

Uma nova Arquitectura do Habitar entendida deste modo deverá naturalmente 

alienar uma parte importante da optimização utilitária que, em resultado de 

critérios tendencialmente funcionalistas, a influenciou tão profundamente no 

passado recente.

Pelo que os Arquitectos, envolvidos ou não na docência da Prática do Projecto, 

deverão ser capazes de reencontrar as condições adequadas à invenção de 

padrões de configuração espacial inovadores que tenham o seu fundamento 

principal na caracterização da identidade própria do construído no domínio da 

Espacialidade Edificada e não já numa matriz associada à mera gestão dos usos 

do Espaço da Residência numa perspectiva funcionalista naturalmente redutora.

E estes padrões de configuração deverão também ter a capacidade de sustentar a 

recuperação da prática da apropriação flexível do Espaço Doméstico que durante 

décadas foi tradicional mas que a grande maioria das soluções que hoje em dia 

são correntes não consegue, de todo, acolher;

O que constitui um desafio que o ensino da Prática do Projecto deverá ter a 

capacidade de ultrapassar no futuro próximo.

2. Uma das principais armadilhas que qualquer reflexão sobre a aprendizagem 

da Prática do Projecto – e da disciplina operativa que lhe corresponde – terá de 

ultrapassar reside na tendência para objectualizar o processo de configuração 

da solução em estudo num dado momento da sua evolução.

Esta tendência conduz a uma lógica de entendimento e manipulação das 

questões disciplinares pertinentes para a resolução equilibrada do Projecto no 

enquadramento limitado da solução-em-si, que ràpidamente se transforma 

num instrumento redutor das potencialidades do processo conceptual em total 

oposição com o que deveria realmente constituir:

Uma entre as muitas etapas possíveis na evolução progressiva de uma Ideia de 

Arquitectura até à sua plena caracterização.

A razão essencial para este equívoco está em que é naturalmente muito mais 

fácil lidar com Objectos – ainda que com a materialidade apenas virtual de um 

desenho ou de qualquer outro suporte associado à  representação de uma Ideia 

de Arquitectura – do que com Ideias. 
De facto, esta objectualização mais não é do que a consequência do recurso 
à facilidade de optar pela manipulação de um Objecto Desenhado, como 
alternativa a uma meditação no plano abstracto da Ideia de Arquitectura e dos 
mecanismos e instrumentos adequados à sua progressiva caracterização.



Não sendo, portanto, de estranhar que qualquer solução ràpidamente se 
transforme no suporte de um percurso circular em que o avanço no sentido da 
efectiva resolução do Projecto será virtualmente inexistente porque as limitações 
inerentes a uma solução precocemente adoptada e incompletamente resolvida 
estarão sempre presentes.

Nestas circunstâncias, a armadilha do Objecto Desenhado só poderá ser evitada 
se fôr reintroduzida na aprendizagem da Prática do Projecto e da sua Disciplina 
uma orientação pedagógica que estimule a capacidade de abstracção e a sua 
aplicação no plano operativo da caracterização da Ideia de Arquitectura.

3. O Projecto de Arquitectura como hoje é entendido representa o estádio mais 
recente da longa evolução de um processo que, na sua essência, sempre foi igual 
a si próprio, consistindo na caracterização rigorosa de uma Ideia de Arquitectura 
como condição prévia indispensável à sua transmissão ou à concretização de 
qualquer acto edificatório que nela encontre a sua origem.
Nestas condições, a Prática do Projecto constitui um Exercício de Pré-Configuração 
de um espaço a construir que articula, numa formulação unitária, os planos 
tradicionalmente presentes da Espacialidade e da Tectónica;
No enquadramento de uma opção de fundo que refere ao Sistema Arqui-
tectónico a considerar e à qual foi sempre cometida, ao longo da História, a 
responsabilidade de interpretar o Espírito da Época e de instituir os Critérios de 
Certeza correspondentes.

Fig.1 A Espacialidade, a Tectónica e o Sistema Arquitectónico, enquanto vertentes integradas na Prática do Projecto /Jean-
Nicolas-Louis Durand :  “Précis des Leçons Données à l’École Royale Polytechnique” Paris, 1823. Imagem extraída de 
Fig.1
Nicolas-Louis Durand :  “Précis des Leçons Données à l’École Royale Polytechnique” Paris, 1823. Imagem extraída de 
Fig.1 A Espacialidade, a Tectónica e o Sistema Arquitectónico, enquanto vertentes integradas na Prática do Projecto /Jean-
Nicolas-Louis Durand :  “Précis des Leçons Données à l’École Royale Polytechnique” Paris, 1823. Imagem extraída de 

A Espacialidade, a Tectónica e o Sistema Arquitectónico, enquanto vertentes integradas na Prática do Projecto /Jean-

Leonardo Benevolo/ Historia de la Arquitectura Moderna/ Gustavo Gili, 1974.



A Prática do Projecto situou sempre claramente no plano da Espacialidade o 
primado operativo correspondente ao acto da configuração do Espaço, que 
envolve um processo de articulação de sistemas complementares que se definem 
nos domínios da Topologia e dos Limites e que ao longo do tempo se apoiou 
sistemàticamente na disciplina da Geometria;
Assim se instituindo a natureza da disciplina do Projecto enquanto Prática 
Geométrica que, portanto, se desenvolve no domínio da Abstracção.

Entendida deste modo, a Prática do Projecto constitui um exercício de Geometria 
Aplicada que desenvolve a tradição disciplinar própria da Composição segundo 
a qual, por ter a sua origem no contexto do Pensamento Clássico, a configuração 
do Espaço Arquitectónico assenta em Princípios Fundadores, Traçados Reguladores 
e Proporções que se articulam no suporte operativo fornecido pela disciplina da 
Geometria;
E constitui também um acto de conciliação de práticas geométricas específicas 
que remetem para os domínios da Espacialidade e da Tectónica já referidos, que 
envolvem regras de configuração muito diferentes entre si mas que, neces-
sàriamente, deverão articular-se de modo exemplar no sistema do Projecto.

A Geometria associada à Espacialidade lida essencialmente com uma en-tidade 
imaterial – o próprio Espaço – que só pode ser configurado no plano arquitectónico 
através da definição de um Dispositivo de Contenção sustentado por uma Ordem, 
de densidade naturalmente variável em coerência com a Ideia de Arquitectura que 
o estrutura, que se institui no âmbito de um processo compositivo que é um acto 
mental suportado por uma Prática Geométrica.1         
A Geometria associada à Tectónica, por seu lado, lida com entidades cuja 
materialidade é uma evidência incontornável e que, certamente não por acaso, 
são justamente designadas por Materiais.
Com estes componentes materiais – que remetem, em muitos casos para uma 
estrutura geométrica específica que pode, até, definir a regra mais adequada à 
sua agregação no plano constructivo – terá então de ser organizado um acto de 
Composição Edificatória que é também um exercício de Geometria Aplicada, 
ainda que num outro nível de complexidade.

Fig.2 Traçados proporcionais e composição de alçado / Roger Morris :  Combe Bank, Kent, 1725
Imagem extraída de Dan Cruickshank / “An English Reason, Theories Behind the Formation of a 
Rational Architecture, 1712 - 50” In “Architectural Review”, número desconhecido.

1 A noção de um processo compositivo 
associado à configuração do Espaço 

Arquitectónico decorre de um entendi-
mento preciso da Disciplina da Arqui-

tectura segundo o qual a Espacialidade 
característica de qualquer Ideia de 

Arquitectura – e a Identidade Espacial 
que lhe é própria - corresponde a um 

todo complexo composto por um 
conjunto de partes que são os seus 

componentes espaciais elementares.  
E o conceito de Ordem desde sempre 

associado ao entendimento clássico 
da Disciplina da Composição – desde 
logo pela sua própria designação - é 
o indício claro de que a configuração 

do Espaço decorre da definição de 
uma regra relativa à articulação dos 
componentes espaciais elementares 

no todo que corresponde ao Sistema 
Espacial que constitui a contrapartida 

análoga da Ideia de Arquitectura inicial;
Podendo esta regra ser considerada 

no seu entendimento mais restrito, que 
se manifesta no domínio dos Traçados 

Reguladores e dos Sistemas de Pro-
porção, ou antes no entendimento mais 
amplo que abrange também o Sistema 

Arquitectónico e o Sistema dos Elementos 
Arquitectónicos que lhe corresponde 

num contexto histórico objectivo.
A Geometria surge neste 

enquadramento como o instrumento 
que, devido à capacidade de lidar 

com as entidades imateriais associadas 
ao Espaço Euclidiano num plano de 
pura abstracção, se aplica de modo 
exemplar à configuração do Espaço 

Arquitectónico porque permite dar 
visibilidade à Ideia de Arquitectura que 

por sua vez constitui, também, uma 
pura construcção mental, destituída de 
qualquer realidade enquanto Ideia que 

pode associar-se a um Sistema Espacial.



E é esta Composição Edificatória que torna possível materializar o dispositivo de 

contenção que concretiza a configuração do Espaço Arquitectónico, em coerência 

com a Ideia de Arquitectura correspondente que nele, implìcitamente, ficará 

sempre contida.

4. A noção de Composição esteve, durante séculos, associada à Tradição Clássica 

da Disciplina da Arquitectura, facto que não suscita controvérsia ao contrário do 

que usualmente sucede a propósito do período terminal desta associação, a que 

corresponde a Tradição Académica que sustentou o ensino da Arquitectura no 

âmbito do Sistema das Belas-Artes ao longo de grande parte do Século XIX.  

De facto, a associação da Composição à Tradição Clássica pressupôs sempre um 

outro enquadramento complementar – e contido no anterior – a que correspondeu 

o Sistema Arquitectónico que, para cada um dos momentos significativos do devir 

histórico da Disciplina da Arquitectura, assegurou a interpretação do Espírito da 

Época no domínio da Ordem Interna e da Ordem Externa aplicáveis à configuração 

da Obra de Arquitectura de acordo com o Critério de Conveniência a considerar.

E a estas Ordens poderemos fazer corresponder, respectivamente, as opções 

relativas à caracterização da Tipologia Edificatória, no campo da Espacialidade 

Pura, e as que referem à dimensão Estilístico-Formal que normalmente se associa ao 

Sistema dos Elementos Arquitectónicos, que operam no campo da Linguagem.2    

Ao longo do período que se inicia, no Século XV, com o Renascimento, e que 

encontra o seu termo no final do Século XVIII, com o Neo-Clássico, a prática da 

Composição desenvolve-se no enquadramento estável  sustentado por um Sistema 

Arquitectónico e pelo Sistema dos Elementos Arquitectónicos que lhe corresponde 

numa articulação específica para cada momento significativo.

E desta articulação específica decorre um particular Modo Característico aplicável 

à configuração da Matéria Arquitectónica correspondente que a História da 

Arquitectura identifica como tal.

O que significa que, ao longo do período assim delimitado,  a Tipologia 

Edificatória, o Sistema Arquitectónico e o Sistema dos Elementos Arquitectónicos 

se articulam mùtuamente enquanto fundamentos da configuração do Espaço 

Edificado no plano de um exercício integrado de Composição que exclui do seu 

percurso operativo qualquer procedimento aleatório;

Pelo que, como foi já referido anteriormente, não se associa à prática da 

Composição neste enquadramento qualquer entendimento controverso.

Sucede todavia que, em consequência do entendimento do devir histórico como 

processo contínuo constituído pela sucessão de momentos significativos com 

identidade própria que é característico do Século XVIII – num discurso abrangente 

2 A noção de Ordem corresponde, no 
enquadramento da Disciplina da 
Arquitectura e da sua tradição clássica, 
a um conceito complexo e frequente-
mente mal compreendido no tempo 
presente, principalmente em resultado 
de ter passado a ser entendida como 
um factor limitativo da criatividade 
normalmente associada à Prática do 
Projecto, o que não poderia  estar mais 
longe da sua natureza original.
Na realidade, e no enquadramento 
acentuadamente convencional 
característico da Sociedade e da 
Cultura Europeias no período que 
se estende desde o século xv até 
ao final do século xviii, o Sistema 
das Ordens representa, antes, o 
instrumento que permite à Disciplina 
da Arquitectura transferir para o do-
mínio da Espacialidade os Critérios 
de Conveniência que estruturam a 
Prática Social dos diversos estratos da 
Sociedade da época.
E esta transferência concretiza-se 
através da definição dos Critérios 
de Certeza que, no domínio da 
Tratadística Clássica, determinam 
quais as opções que poderão ser, 
ou não ser, próprias na circunstância 
projectual objectiva que se associa à 
configuração de qualquer Solução de 
Arquitectura;
Tanto no que refere à Ordem Interna 
que, por intermédio da Tipologia 
Edifica-tória, sustenta a organização do 
Sistema Espacial correspondente como 
no que refere à Ordem Externa que, por 
intermédio do Sistema dos Elementos 
Arquitectónicos, condiciona as opções 
relativas à Linguagem Formal. 
O enquadramento em que estas duas 
Ordens se articulam no domínio da 
Prática do Projecto corresponde ao 
Sistema Arquitectónico, que por sua 
vez sustenta a Prática da Composição 
determinando quais as soluções que 
poderão ser, ou não ser, adequadas 
numa circunstância projectual objectiva;
Tanto no que refere à Escala associada 
à solução em estudo como no que 
remete para as opções do domínio da 
Liguagem formal a utilizar.
E todo este conjunto de questões se 
manifesta de modo especialmente 
evidente no campo da Arquitectura da 
Residência, em resultado da dimensão 
representativa que sempre se associa 
à imagem da Morada de cada um, 
sobretudo no meio urbano.
A Ordem Interna e a Ordem Externa 
mencionadas no texto não devem ser 
confundidas com o Sistema das Ordens 
herdado da Tradição Clássica que 
seria  sistemàticamente desenvolvido no 
âmbito da Tratadística e contínuamente 
aplicado até ao final do Academismo do 
Século xix, ainda que a noção de uma 
Ordem subjacente à organização de 
qualquer solução de Arquitectura esteja 
naturalmente presente neste sistema.



articulado em múltiplos percursos simultâneos em que a Arquitectura assumia 

a importância correspondente à sua natureza de Arte Maior – se iniciou então 

um período de fascínio consciente pelo passado sustentado por um interessse 

generalizado pelo conhecimento da História e do que normalmente designamos 

por Gramática dos Estilos.3              

Ao longo deste período, a que viria a associar-se a noção de Academismo 

sustentada pelo Sistema das Belas-Artes – que também instituiu a distinção corrente 

entre os sistemas das Artes Maiores e das Artes Menores e os fundamentos do 

Ensino artístico correspondente baseado no estudo articulado da História Geral 

da Arte e da História da Arte específica a considerar – a Composição passaria 

a ser entendida como o suporte instrumental de um momento criativo em que se 

incluía  a opção consciente pelo Estilo, entendido como Modo Característico de 

referência para a inspiração do Artista e para a sua transcrição operativa no plano 

da dimensão figurativa da Obra de Arte.

Fig.3 A Espacialidade, a Tectónica e o Sistema Arquitectónico/ Tratado de Pierre Le Muet :  “Manière 
de Bien Bastir pour toutes Sortes de Personnes” / Paris, 1623. Imagem extraída de Philippe Boudon / 
“Richelieu, Ville Nouvelle”,  Dunod, 1978. Gravura III.32

3 A noção de Estilo enquanto opção 
associada à Linguagem Formal a 

utilizar no âmbito da configuração 
de uma solução de Arquitectura 
corresponde a um entendimento 

redutor característico do período do 
Academismo associa-do ao Sistema 

das Belas-Artes que se desenvolve 
ao longo do Século xix.

E resulta directamente de, ao longo 
desse período temporal, o Sistema 

das Ordens ter sido progressivamente 
esvaziado do conteúdo normativo 

subjacente ao conjunto dos Princípios 
projectuais tradicionalmente asso-

ciados à Prática da Composição 
enquanto critérios operativos de 
referência variáveis consoante a 

Ordem específica a adoptar 
numa circunstância objectiva;

O que a prazo conduziria a entender 
as opções relativas à Espacialidade 
e à Linguagem enquanto procedi-

mentos projectuais independentes, em 
completa oposição ao seu entendi-

mento tradicional enquanto práticas 
complementares integradas num 

Acto Projectual Unitário.



E esta Obra de Arte – que naturalmente incluía a Obra de Arquitectura – seria 

então encarada como o instrumento de uma reprodução do passado sustentada 

por uma escolha consciente da expressão formal caucionada pelo conhecimento 

da História da Arte.

No domínio da Arquitectura, esta opção remeteu para um Princípio de 

Caracterização Prévia em que se incluiam o Sistema Arquitectónico e o Sistema 

dos Elementos Arquitectónicos – numa articulação progressivamente menos rígida 

do que no passado – e no qual a Tipologia Edificatória que tradicionalmente lhe 

correspondia seria substituída pela noção original de Partido Arquitectónico.

Fig.4  As cinco Ordens Arquitectónicas / Claude Perrault :  “Ordonnance des Cinq Espèces de 
colonne”/Paris, 1683. Imagem extraída de john Summerson / “The Classical Language of 
Architecture”, Thames and Hudson, 1980



   

E assim, porque a prática da Composição se associou, neste enquadramento, a 

um acto criativo crescentemente aleatório e aparentemente apenas sustentado pelo 

virtuosismo do Arquitecto, encontraria fundamento o entendimento redutor que 

corresponde a encarar a Composição como uma disciplina ultrapassada, associada  

exclusivamente à Arquitectura do passado e destituída de qualquer relevância no 

plano das questões essenciais para o ensino da Arquitectura no presente.

5. Este entendimento redutor ignora, todavia, alguns antecedentes importantes 

que devem ser considerados na sua circunstância específica e que podem ser 

caracterizados como segue:

Em primeiro lugar, insinua-se ao longo do Século XVIII, e em particular na sua 

segunda metade, um progressivo distanciamento da prática da Composição 

relativamente ao enquadramento rígido constituído pela articulação entre o 

Sistema Arquitectónico e o Sistema dos Elementos Arquitectónicos, acentuando-se 

a tendência para a sua autonomia enquanto procedimento disciplinar específico;

Tendência, aliás, já evidente na célebre Querela entre os Antigos e os Modernos 

e que se intensifica dramàticamente na postura metodológica introduzida pelos 

Arquitectos Revolucionários que usualmente se enquadram no contexto da 

Arquitectura da Ilustração estudada por Emil Kaufmann.4                                

Por outro lado, e contrariamente ao que uma leitura mais imediata da Tradição 

Académica e da prática disciplinar que nela encontra o seu fundamento ao longo 

do Século XIX pode, aparentemente, demonstrar, não é mìnimamente legítimo 

concluir que a prática da Composição se tenha simplesmente transformado, ao 

longo deste período, num conjunto de procedimentos aleatórios destituído da 

Ordem Interna que o caracterizou em momentos anteriores.

Fig.5 O Partido Arquitectónico e a caracterização do Tema de Composição. Imagem extraída de Peter 
Inskip/”Lutyen’s Houses” in “A.D. Monographs” Nº 6, Academy Editions, London, 1979, página 24

4 A Querela entre os Antigos e os 
Modernos - que marcaria profunda-

mente o entendimento da Disciplina da 
Arquitectura no período a ela posterior 

– desenvolveu-se em torno de uma 
questão central associada à Prática 

da Composição entendida no 
seu sentido alargado;

E essa questão correspondia, na 
sua essência, a saber se o Primado 

Disciplinar tradicionalmente atribuído 
à Teoria das Ordens enquanto critério 
projectual continuava a manter a sua 
validade operativa – como defendia 

Jacques-François Blondel – ou se, 
pelo contrário, esse Primado deveria 
transferir-se para o domínio da Geo-

metria Elementar enquanto suporte da 
Disciplina da Composição.

Como defendia Laugier no enquadra-
mento do Racionalismo directo caracte-

rizado com fundamento no elogio da 
cabana primitiva contemporâneo do 

Mito do Bom Selvagem – proposto por 
Jean-Jacques Rousseau – ou, ainda, de 
acordo com o discurso de Carlo lodoli 

que se associa a um entendimento 
Funcionalista que abrangeria não só a 

adequação da Obra de Arquitectura 
à sua Finalidade enquanto critério 
projectual mas também à procura 

da conformidade com a 
natureza dos materiais. 

Os desenvolvimentos posteriores 
deste desentendimento, e as suas 

consequências a longo prazo no que 
refere à Disciplina da Composição, 
não podem ser ignorados, porque 
viriam a conduzir directamente ao 

Academismo do Sistema das Belas-
-Artes referido na nota anterior, à 
crescente importância atribuída à 
noção de Partido Arquitectónico e 

à teoria da Composição Mecânica 
elaborada por Durand enquanto 

suporte da docência desenvolvida 
na Escola Politécnica de Paris, poste-
riormente publicada em 1802 no seu 

Tratado denominado “Précis des 
Leçons d’Architecture Données 

à l’École Polytechnique”.



      

Pelo contrário, é minha convicção que, ao mesmo tempo que no quadro da 

Tradição Académica e do Sistema das Belas-Artes progressivamente se diluíam 

os Critérios de Certeza que sempre tinham caracterizado a articulação entre o 

Sistema Arquitectónico e o Sistema dos Elementos Arquitectónicos – em nome 

da liberdade criativa alegadamente associada ao mito de um Arquitecto-Artista 

interpretado em termos excessivamente românticos e simplistas – se intensificam 

os sinais da sempre crescente consolidação de uma prática da Composição 

enquanto processo autónomo, fundamentado numa disciplina e em procedimentos 

operativos que lhe são específicos.

Objectivamente, será no enquadramento marginal ao Sistema das Belas-

-Artes constituído pela Escola Politécnica de Paris que poderemos encontrar 

a evidência deste novo entendimento de uma prática da Composição que se 

autonomiza relativamente ao Sistema Arquitectónico e ao Sistema dos Elementos 

arquitectónicos e que foi então caracterizada como “Composição Mecânica”;5

Fig.6 A autonomia da Composição  relativamente à Teoria das Ordens/ Claude-Nicolas Ledoux :  “Maison d’Union”. Imagem extraída de 
Anthony Vidler/ “Ledoux”, Fernand Hazan, Paris, 1989

5 Relativamente a esta questão 
devem ser recordadas algumas 
datas importantes.
A École Polytechnique de Paris foi 
fundada entre os anos de 1794 e 
1795 e é, na sua essência, uma escola 
dedicada à formação de Engenheiros.
Tem como antecedentes directos 
a instituição do Corps des Ponts-
-et- Chaussées, em 1716, a criação 
posterior da École Nationale des Ponts-
-et-Chaussées, fundada em 1747, e 
a fundação da École des Ingénieurs 
de Mizières em 1748, uma escola de 
Engenharia Militar.
No que refere ao ensino da Arqui-
tectura, data de 1716 a fundação da 
Académie d’Architecture, que seria 
extinta, ao mesmo tempo que todas 
as restantes,  em 1793 em resultado 
da Revolução.
Em substituição das Academias Reais 
anteriores à Revolução seria criado, o 
“Institut”, em 1795. 
Posteriormente, em 1819, seria funda-
da a École des Beaux-Arts de Paris. 



Encarada como momento operativo, por excelência, das opções relativas à 

caracterização da Tipologia Edificatória que sustenta a configuração do Espaço 

Arquitectónico, sem que lhe esteja associado, à partida, qualquer conteúdo de 

ordem Estilístico-Formal.6                    

                                                                  

Que este novo entendimento do processo compositivo – cuja natureza de prática 

essencialmente geométrica é, aliás, evidente na continuidade das tendências já 

anunciadas no Século XVIII – se tenha concretizado no contexto acentuadamente 

pragmático da Escola Politécnica em que se encontra a origem do tratado de 

J.N.L. Durand será certamente menos importante do que o facto de assim se 

ter garantido a continuidade da Disciplina da Composição e da sua Ordem 

Geométrica específica.

Porque deste modo viriam a instituir-se os fundamentos em que pode assentar, 

ainda hoje, a sua importância na matriz das questões essenciais para o ensino 

da Arquitectura, a que corresponde a noção de um processo compositivo 

independente de referências Estilístico-Formais que, naturalmente, só poderá 

remeter para o domínio da Ordem Interna da Obra de Aquitectura;

Cuja caracterização no plano operativo constitui o objectivo da Prática do 

Projecto e das Disciplinas que sustentam a transmissão do conhecimento que 

lhe corresponde, independentemente da designação objectiva que possa ser-lhes 

atribuída no âmbito de qualquer Plano de Estudos.

Fig.7 A Composição Mecânica. “Marche à Suivre” Jean-Nicolas-Louis Durand :  “Précis des Leçons 
Données à l’École Royale Polytechnique” Paris, 1823. Imagem extraída de Leonardo Benevolo
Fig.7 
Données à l’École Royale Polytechnique” Paris, 1823. Imagem extraída de Leonardo Benevolo
Fig.7 A Composição Mecânica. “Marche à Suivre” Jean-Nicolas-Louis Durand :  “Précis des Leçons 
Données à l’École Royale Polytechnique” Paris, 1823. Imagem extraída de Leonardo Benevolo

A Composição Mecânica. “Marche à Suivre” Jean-Nicolas-Louis Durand :  “Précis des Leçons 
in 

Historia de la Arquitectura Moderna, Gustavo Gili, 1974

6 De acordo com Emil Kaufmann, 
o entendimento da natureza mecâ-

nica do processo compositivo encontra 
fundamento na convicção fundamental 

de J.N.L.Durand segundo a qual 
“...todos os edifícios devem ser tratados 

de acordo com os mesmos princípios 
de fundo e o ‘mecanismo’ da sua 

composição não pode ser diferente...”. 
Segundo o mesmo autor, a teoria das 

Ordens já não constitui a questão 
essencial para Durand, que considera 

“...ridículo e estéril ornamentar os 
edifícios de modo fantasioso e 

dispendioso... enquanto a natureza 
e a razão oferecem meios tão seguros 

como simples até na pura construção...”.
Kaufmann refere também que Durand 
explicita claramente os princípios es-
senciais da Composição autónoma 

quando considera que “...introduzir a 
ordem no espaço é o único objectivo...” 
do arquitecto, e refere ainda que o que 

é original no seu discurso não é tanto 
a exigência de funcionalidade, que é 
comum à teoria de cada época, mas 

antes a recusa de ir mais além do grau 
de necessidade da boa Arquitectura, 

Ver Emil Kaufmann : De Ledoux 
a Le Corbusier. Origini e sviluppo 

dell’architettura autonoma
Gabriele Mazzotta, Milano, 1973.

Citação retirada de “La didattica 
di Durand” do mesmo autor, 

transcrito em Luciano Patetta :
Storia dell’Architettura, Antologia 

Critica Etas Libri, 1988.

Antoine Picon refere, por sua vez, 
que o objectivo principal do Curso 
de Arquitectura de Durand consiste 

em transmitir aos alunos “...um 
método de projecto racional aplicável 

indiferentemente a todos os géneros 
de edifício...”, e que este método 
já não pode assentar na distinção 

tradicional entre distribuição, decoração 
e construcção porque essa “...distinção 

viciosa...” conduz ao esquecimento 
da noção, para ele fundamental, de 

composição. De acordo com o mesmo 
autor, Durand reduz a teoria das 

Ordens a “...um pequeno número de 
ideias gerais e fecundas...”, propondo 

um método compositivo baseado 
na utilização paralela de formas 

geométricas elementares e de mo-
delos de composição seriais.

Ver Antoine Picon : “Architectes et 
Ingénieurs au Siècle des Lumières”

Éditions Parenthèses,MArseille, 1988.



6. Em coerência com o que ficou dito nos pontos anteriores, a Composição 

é entendida como a Disciplina que confere Ordem ao Espaço através da 

configuração da Forma Arquitectónica, sendo este – e apenas este – o sentido 

em que se considera válida a sua recuperação no quadro de uma aprendizagem 

actual da Disciplina da Arquitectura e da Prática do Projecto.

A Composição actua, assim, no domínio da configuração da Forma Arquitectónica 

tendo como referência operativa uma Ideia de Arquitectura que aquela forma 

deverá concretizar de modo exemplar.

O processo de concretização da Ideia de Arquitectura apoiado na Disciplina da 

Composição é progressivo e baseia-se na elaboração de estudos sucessivos que 

crescentemente se aproximam da interpretação perfeita das suas intenções.

Este processo desenvolve-se num plano de grande abstracção e, na ausência dos 

Critérios de Certeza inicialmente instituídos pela Tradicão Clássica e posteriormente 

reinterpretados pela Tradição Académica, necessita de ser enquadrado por 

instrumentos críticos que assegurem a sua correcção formal.

No plano de grande abstracção em que se inicia o Exercício de Composição que 

conduz à definição final do Projecto, a Ideia de Arquitectura institui um conjunto 

de Princípios Projectuais que definem os graus de liberdade que balizam a 

criatividade estruturada que sustenta a actividade do Arquitecto.7                    

Se tivermos em consideração a natureza geométrica da Disciplina da Composição, 

estes Princípios Projectuais podem, naturalmente, constituir critério de referência 

e orientação do processo compositivo, mas apenas desde que possam ser 

transferidos para o domínio da Geometria e ser objecto de uma formulação 

coerente no plano operativo.

Nestas circunstâncias, a Ideia de Arquitectura institui, através dos Princípios 

Projectuais dela decorrentes, um Tema de Composição que, num quadro de 

grande abstracção geométrica, só tem condições de resolução no domínio da 

Tipologia Edificatória;

Justamente porque a Tipologia corresponde ao nível de máxima abstracção em 

que pode ser explicitada a Ordem Interna da organização de uma qualquer 

solução de Arquitectura.

E a vantagem de uma aproximação desta natureza está em que as questões que 

encontram condições de resolução no plano tipológico excluem as considerações 

de ordem redutoramente funcionalista que, no início deste texto, foram já 

denunciadas como um dos factores limitativos da invenção de soluções originais 

e inovadoras no domínio da Arquitectura da Residência.

Não devendo também ser esquecido que as limitações decorrentes desta 

abordagem funcionalista não se manifestam exclusivamente no domínio da 

Arquitectura da Residência, podendo encontrar-se a sua influência redutora no 

conjunto de todas as Áreas Temáticas específicas que podem ser caracterizadas 

no plano abrangente da Matéria Arquitectónica. 

7 Os Princípios Projectuais emcausa 
correspondem às opções operativas 
primárias que, em coerência com a 
Ideia de Arquitectura, sustentam a 
configuração da Solução de 
Arquitectura associada a uma 
circunstância projectual objectiva, 
pelo que só podem ter uma natureza 
variável, mas isto não significa que 
possam definir-se de uma forma 
aleatória. 
No enquadramento da Disciplina da 
Composição, e como foi já referido 
anteriormente no texto, estes Princípios 
condicionam no plano operativo a 
definição do Sistema Topológico e do 
Sistema dos Limites que correspondem 
a uma Ideia de Arquitectura específica;
E condicionam também a articulação 
conjunta destes sistemas que, por 
sua vez, sustenta a caracterização do 
Sistema Espacial de que decorre a 
Identida-de própria da Solução em 
estudo. 
O entendimento tradicional da 
Disciplina da Composição associa 
a caracterização destes sistemas, e 
do modo como se articulam numa 
Solução de Arqui-tectura específica, 
a um conjunto de instrumentos de 
configuração do Espaço Arquitectónico 
que, no enquadramento do 
pensamento clássico, correspondem 
aos Princípios Fundadores, aos 
Traçados Reguladores e às Proporções.
Como é igualmente referido no texto, 
estes instrumentos operam no domínio 
da configuração do Sistema Espacial 
da Solução de Arquitectura recorrendo 
ao suporte da disciplina da Geometria, 
no plano de grande abstracção em que 
se inicia o Exercício de Composição 
que conduz à definição final do 
Projecto.
Nestas circunstâncias, o primeiro 
resultado deste Exercício de 
Composição só poderá concretizar-se 
numa primeira instância projectual 
em que se define a caracterização 
tipológica primária da Solução de 
Arquitectura em estudo;
Que nas instâncias projectuais 
posteriores verá as suas características 
fundamentais progressivamente 
detalhadas até que possa ser 
encontrada a sua completa reso-
lução no Sistema do Projecto.
Relativamente ao entendimento da 
Composição e ao seu enquadramento 
na Prática do Projecto, ver Joaquim 
Braizinha : Projecto Clássico 
em Arquitectura Dissertação de 
Doutoramento na Faculdade de 
Arquitectura, Lisboa, 1990

No tempo presente, em que a Tradição 
Clássica já não constitui o enquadra-
mento disciplinar de referência para a 
Prática da Composição – pelo menos 
para a grande maioria dos Arquitectos 
– o entendimento que conserva toda 
a validade será o que corresponde a 
associá-la à Caracterização Tipológica 
primária que sustenta a definição da 
Identidade Espacial da Solução, de 
acordo com o Partido Arquitectónico 
que a concretiza no domínio da 
Espacialidade.



7. Nestas circunstâncias, o ensino da Disciplina de “Projecto” – independentemente 

da sua eventual associação ao estudo da Arquitectura da Residência ou ao de 

qualquer outra Área Temática específica – deverá ter como fundamento a Prática 

da Composição num nível de grande abstracção em que a Tipologia compatível 

com a Ideia de Arquitectura institui Temas de Composição que deverão ser 

desenvolvidos no plano operativo.

Neste enquadramento, e contrariamente a outras opções igualmente válidas 

no domínio abrangente do Método Tipológico, não deverá ser solicitado aos 

estudantes que desenvolvam exercícios exaustivos de Tipologia cujo grau de 

abstracção poderá naturalmente variar;

Mas antes que orientem o seu trabalho no sentido do estudo de uma Metodologia 

de Caracterização Tipológica que - interiorizada a propósito do desenvolvimento 
de Temas de Projecto associados a Funções Estruturantes e Níveis de Complexidade 
específicos de um dado ano da Licenciatura – será sempre transferível para o 
desenvolvimento de outros Temas de Projecto associados a Finalidades e Níveis 
de Complexidade distintos em anos posteriores.
A Caracterização Tipológica de uma Solução de Arquitectura constitui, à partida, 
um acto disciplinar complexo, mesmo quando se trate da estrutura espacial 
aparentemente mais elementar.
Esta complexidade advém de que o número de questões e elementos de vária ordem 
a considerar em simultâneo, no contexto de uma matriz de relações essencialmente 
interactivas e não de causa/efeito, é muito elevado, aumentando naturalmente com a 
complexidade da solução em estudo mas também com o grau de mestria profissional 
do Arquitecto; 
Que quanto mais competente fôr mais tenderá a complicar o seu próprio processo 
de envolvimento com a Arquitectura, através do qual, simultâneamente, enriquece e 
aprofunda o seu conhecimento da Disciplina.

Fig.8 A concretização progressiva da Ideia de Arquitectura e os desenhos de estudo associados à caracterização tipológica da solução 
arquitectónica / Ralph Lerner e Richard Reid :  Villa Vasone. 1981. Imagens extraídas de Lerner and Reid / “Villa Vasone: House for an 
Anglophile” In International Architect Nº6, Volume 1, 1981



Uma dificuldade adicional decorre, por outro lado, de que estas questões e 
elementos nem sempre têem um carácter inteiramente objectivo, não sendo 
sequer por vezes fàcilmente caracterizáveis e, muito menos, quantificáveis;
E as tentativas conhecidas de reduzir a Disciplina da Arquitectura e a Prática do 
Projecto à mera gestão de um conjunto de relações ou exigências de articulação 
funcional conduziram, num passado não muito distante, a situações de impasse 
metodológico cujo efeito negativo não terá ainda desaparecido por completo.

8. As dificuldades mencionadas no Ponto anterior a propósito da Caracterização 
Tipológica podem ser ultrapassadas assumindo uma opção operativa que 
corresponda a encarar a configuração de uma Solução de Arquitectura como um 
exercício cujo objectivo essencial será a definição da Ordem Interna que sustenta 
o seu sistema espacial próprio.
A caracterização que está em causa neste exercício será a que – num entendimento 
lato da Disciplina da Arquitecura – possa conduzir à definição da Identidade 
Espacial da Solução, o que pressupõe no mínimo que seja estabelecida a hierarquia 
do seu Sistema Espacial, determinado o estatuto particular de cada Componente 
Espacial no conjunto do sistema e ainda que seja conhecida a definição rigorosa 
da Distribuição, independentemente de esta poder, ou não, corresponder a um 
espaço, ou a um conjunto de espaços, directamente associáveis a esta finalidade 
específica no quadro da solução em estudo.
No plano operativo isto significa que qualquer Programa desenvolvido – de acordo 
com os padrões mais usuais – a partir de uma estrutura de usos ou de afectações 
de natureza funcional, deverá primàriamente ser transposto para o domínio da 
Espacialidade, através de uma interpretação que sustente a configuração de um 
Sistema de Espaços com características determinadas enquanto espaços, e não 
enquanto áreas elementares destinadas à mera ocorrência de uma qualquer 
função mais ou menos objectiva.

Assim, no âmbito deste processo de configuração, os Espaços que possam 

resultar da interpretação do Programa não poderão já ser designados pela sua 

utilização – como é ainda hoje mais corrente - devendo antes ser identificados 

com fundamento na sua identidade própria enquanto Espaços;

De acordo com designações como Espaço Principal, Dominante ou Secundário, 

Espaço de Transição, Espaço Aberto ou Fechado, Espaço Público ou Privado, 

por exemplo, que têm em comum a circunstância de explicitarem claramente 

a Natureza do Espaço a que se aplicam, sem nada sugerirem, numa primeira 

instância, relativamente ao que possa ser o seu destino ou utilização mais 

previsíveis no enquadramento da solução.
A dimensão utilitária de qualquer Solução de Arquitectura não pode, naturalmente, 
ser ignorada, mas salvo em casos excepcionais ela não deve constituir o 
elemento determinante na organização do Sistema Espacial nem tão-pouco na 
caracterização da Identidade Espacial da solução, porque as questões e relações 
que devem necessàriamente encontrar uma resolução sustentada nesta instância 
da evolução do Projecto remetem para a Poética do Espaço da Arquitectura;



Estando, portanto, muito para além da natureza limitada e redutora de uma 
qualquer matriz de exigências de ordem funcional associadas à apropriação 
utilitária do Espaço Edificado. 
E neste domínio assume particular importância a dimensão geométrica 
da configuração da Espacialidade Construída em todos os seus níveis de 
complexidade, devendo ser recordado o papel básico da Geometria enquanto 

instrumento disciplinar com uma capacidade operativa essencial em todos os 

níveis do processo de Caracterização Tipológica.

Fig.9 A caracterização do Sistema Espacial que decorre da Ideia de Arquitectura com fundamento na Identidade Espacial dos seus 
componentes elementares/ Sigurd Lewerentz : Projecto de Concurso para o Crematório de Malmö, 1926. Imagem extraída de “Classicism 
is not a Style” In Architectural Design Nº52, 1982



9. A essência do processo de Caracterização Tipológica de qualquer solução 

de Arquitectura reside, pois, na definição da sua Identidade Espacial enquanto 

sistema complexo que se organiza no plano da Espacialidade Edificada, e não 

num qualquer plano de diferente natureza;

O que significa que as questões que deverão necessàriamente encontrar condições 

de resolução no domínio da Caracterização Tipológica - numa primeira instância 

projectual – são questões de ordem Espacial que remetem para o plano da  Ordem 

Interna que sustenta a organização da solução de Arquitectura em estudo.

No nível de elevada abstracção em que deve situar-se a reflexão em torno da 

Tipologia Edificatória – e postas de lado as questões de ordem funcional que 

devem preferencialmente ser consideradas numa outra instância projectual – a 

configuração do Sistema Espacial da solução em estudo deverá recorrer a outros 

conceitos de referência que possam orientar e sustentar, no plano operativo da 

Prática do Projecto, as opções relativas à articulação dos diversos componentes 

espaciais no seu conjunto.

E o conceito essencial a considerar nesta circunstância será o que corresponde 

à Função Estruturante, que remete para a consideração do Estatuto da Obra e 

da Escala a ela associada enquanto referências que em definitivo determinam o 

enquadramento da resolução do Projecto em coerência com a sua Finalidade 

primeira.

O conceito de Função Estruturante foi introduzido por Francesco Milizia no âmbito 

da reflexão teórica que sustenta o discurso do Tratado de Arquitectura de que é 

autor, publicado em 1785, sendo entendido como o enquadramento em que deve 

resolver-se a articulação conjunta das questões relativas ao Estatuto da Obra e da 

Escala a ela associada, encaradas enquanto Princípios Projectuais que sustentam 

os mecanismos operativos aplicáveis à caracterização da Tipologia Edificatória.8

Este entendimento da Função Estruturante é inteiramente coerente com a noção de 

Finalidade, ou de Destino, da solução de Arquitectura que informa indirectamente 

a configuração do seu sistema espacial, numa perpectiva estritamente contextual 

e destituída de quaisquer considerações de natureza funcional.

O instrumento desta influência indirecta no processo associado à evolução da 

solução de Arquitectura corresponde à Disciplina da Composição e ao conjunto dos 

seus procedimentos operativos próprios a que, de um modo geral, pode ser associado 

o objectivo de definir as Relações de Posição entre os Componentes Espaciais 

elementares no interior do Sistema Espacial conjunto em que se integram.

E estas Relações de Posição correspondem a opções primárias no domínio da 

Topologia que remetem, no mínimo, para situações como a Proximidade ou 

Afastamento relativo dos espaços, para a Separação ou Comunicação entre 

espaços contíguos e para a Transição entre espaços diferentes, por exemplo;     

8 Ver Luís Afonso:
“Questões de Tipologia”
in Revista Locus, nº 2/3
Associação de Investigação do 
Território, Soure, 1987

“Notas sobre o Conceito de Tipologia” 
Texto de apoio à docência , 
Janeiro 1994

“A Geometria e a Prática do Projecto”
in Acto.Um, nº 1 Universidade 
Moderna, Polo de Setúbal, Julho 2001

Ver também Francesco Milizia:
“Principi di Architettura Civile” 
Veneza, 178. Citado por Aldo Rossi 
em La Arquitectura de la Ciudad
Editora Gustavo Gili, 1976



No suporte de um exercício de Geometria Aplicada que deverá ser capaz de 

interpretar – no processo de configuração do Espaço Edificado implícito na Prática 

do Projecto – o conjunto dessas Relações de Posição e transferi-las para o plano 

da Tipologia Edificatória, caracterizando rigorosamente cada um dos espaços 

incluídos na solução no que refere à sua importância relativa, ao modo aplicável 

à articulação de espaços diferentes e à transição entre espaços contíguos.9    

Adicionalmente, e para além da caracterização das situações acima explicitadas 

que se enquadram no domínio da “Taxia” – que Aristóteles define como sendo a 

disciplina que se refere à disposição das Partes no Todo – o processo compositivo 

deverá também resolver a questão fundamental que corresponde à configuração 

restrita de cada um dos Componentes Espaciais elementares da solução;

De acordo com a posição que ocupam no Sistema Espacial da solução 

considerado no seu todo e com o princípio de Hierarquia Interna que dele 

naturalmente decorre.10

A diferente importância atribuída a cada um dos Componentes Espaciais 

elementares da solução no âmbito da Prática da Composição corresponde a 

uma Distinção Qualitativa a que a Disciplina da Arquitectura sempre associou um 

princípio de Distinção Quantitativa complementar;

Ao qual competiria tornar manifesto, no plano da articulação interna do Espaço 

Edificado, a interpretação da Hierarquia Interna do Sistema Espacial através da 

variação controlada da Dimensão relativa dos Espaços envolvidos;

O que constitui uma questão que remete para o domínio da Métrica específica de 

qualquer solução de Arquitectura. 

10. No enquadramento do processo compositivo, a Métrica deverá sempre ser 

considerada numa primeira instância projectual que refere à definição da relação 

primária entre a Dimensão genérica de cada um dos Espaços que conjuntamente 

se articulam numa solução de Arquitectura;

Que decorre directamente da interpretação da Hierarquia Espacial que lhe está 

subjacente de acordo com a Ideia de Arquitectura que sustenta a configuração 

progressiva da solução. 

Mas a Métrica deverá também ser considerada numa segunda instância, complementar 

da anterior, que refere antes à relação entre as diversas Dimensões Específicas de 

cada um daqueles Espaços quando encarados separadamente dos demais;

O que por sua vez remete para o processo da sua caracterização no plano da 

Geometria aplicada à configuração do Espaço Edificado.

Os instrumentos operativos associados ao exercício de Geometria Aplicada que 

sustenta o processo compositivo são, bàsicamente, os que referem à Tipologia 

Edificatória e aos Sistemas de Proporção, entendidos latamente;

9 As Relações de Posição entre os 
componentes espaciais elementares de 
uma qualquer Solução de Arquitectura 

envolvem os Lugares significativos do 
Sistema Espacial que lhe corresponde, 

assegurando a sua articulação 
conjunta num todo coerente com uma 
identidade própria, sendo esta a razão 
pela qual correspondem a opções que 

se estabelecem no domínio da Topo-
logia, a Disciplina que estuda os Luga-
res e as relações que decorrem da sua 

posição relativa no Espaço. Piaget 
considera a identificação de um 

Sistema de Lugares como o primeiro 
nível de complexidade no processo de 
intervenção sobre o Espaço associado 

à sua apropriação, sendo este entendi-
mento retomado mais tarde por 
Christian Norberg-Schulz como 

fundamento da caracterização do 
conceito de Espaço Existencial.

Estes dois autores estão próximos 
da noção de Espaço Qualitativo de 

Aristóteles que – por oposição ao 
Espaço Homogéneo de Euclides – 

corresponde a um Espaço Qualificado 
pelos Lugares que nele se instituem, 
que são entendidos enquanto instru-
mentos de uma Distinção Qualitativa 

que introduz a Ordem no Espaço 
inicialmente não diferenciado;

E é a noção de Espaço Qualitativo 
que sustenta o entendimento clássico 

do Espaço Arquitectónico enquanto 
Sistema constituído por Componentes 

Espaciais Elementares, que são os 
elementos com os quais a Disciplina

 da Composição desenvolve o seu
 trabalho de configuração da 

Solução de Arquitectura.
Ver Christian Norberg-Schulz:

Système Logique de l’Architecture 
Pierre Mardaga, Éditeur, 

Système Logique de l’Architecture 
Pierre Mardaga, Éditeur, 

Système Logique de l’Architecture 

Bruxelles, 1972

“Existence, Space, Architecture”
Studio Vista, London, 1972

As Relações de Posição primárias entre 
os componentes espaciais elementares 

da Solução de Arquitectura – que à 
partida se instituem no domínio da To-

pologia e são, portanto, de natureza 
totalmente abstracta – transferem-se 

para o plano da Espacialidade da 
Solução de Arquitectura através de 
duas instâncias projectuais suces-

sivas associadas à Disciplina da 
Composição e à Prática do Projecto:

A primeira destas instâncias cor-
responde à introdução da Geometria, 

que transforma as Relações To-
pológicas iniciais em Relações 

Geométricas que se caracterizam 
no domínio da Tipologia Edificatória 

que concretiza a Ideia de Arquitectura.
A segunda destas instâncias cor-

responde, por sua vez, à introdução 
da Métrica, que transforma as 

Relações Geométricas em Relações 
Dimensionais e Proporcionais que 

se caracterizam no domínio da 
Distribuição e da Compartimentação 

que concretizam uma Solução de 
Arquitectura objectiva.

Ver Luís Afonso: Arquitectura da 
CIdade, Limite e Foma Urbana
Dissertação de Doutoramento 
na Faculdade de Arquitectura, 

Lisboa, 1992



Correspondendo o primeiro ao processo através do qual pode ser definido o Tema 
de Composição cuja resolução permite caracterizar a Identidade Espacial da 
solução e consistindo o segundo no conjunto dos procedimentos que conduzem à 
configuração detalhada do seu Sistema Espacial.

O produto final da articulação destes dois instrumentos no enquadramento operativo 

do processo compositivo – independentemente de este corresponder ao entendimento 

da Disciplina da Composição associado à Tradição Clássica da Arquitectura ou de 

ser, antes, sustentado pelos procedimentos alternativos que progressivamente se 

instituem no enquadramento do Movimento Modernista e se desenvolvem no período 

posterior – será sempre um Sistema Espacial de cuja articulação decorre a Identidade 

Espacial de uma solução de Arquitectura objectiva.

E esta Identidade Espacial será caracterizada no domínio das opções projectuais 

complementares que referem à Distribuição, ao Sistema da Compartimentação 

e ao Sistema Estrutural que, na sua articulação conjunta no plano da Tipologia 

Edificatória, explicitam a Ideia de Arquitectura subjacente à solução e garantem 

a viabilidade da sua concretização edificada sem que exista o risco de subversão 

da sua Identidade;

Porque no processo de Caracterização Tipológica as dimensões da Espacialidade 

e da Tectónica se articulam permanentemente numa formulação unitária que 

sustenta o desenvolvimento posterior da solução até que seja encontrada a sua 

definição final.

Fig.10 Herarquia do Sistema Espacial, Métrica e Traçado Proporcional associados à caracterização 
do partido geral/ Leon Krier :  Escola de St. Quentin-en-Yvelines, 1978. Imagem extraída de 
“Classicism is not a Style” In Architectural Design Nº52, 1982

10 Relativamente ao entendimento 
da “Taxia” e do seu enquadramento 
no âmbito da Disciplina da Compo-
sição e do Projecto Clássico em 
Arquitectura, ver Joaquim Braizinha:
Op. Cit. Nota 6.

Relativamente à configuração dos 
Componentes Espaciais Elementares, 
à articulação do Sistema Espacial e 
aos princípios associados à sua 
Hierarquia Interna o enquadramento 
essencial a considerar corresponde 
à noção de Sistema Arquitectónico 
caracterizada por Emil Kaufmann.
Ver Emil Kaufmann: La Arquitectura 
de la Ilustración Gustavo Gili, 
Barcelona, 1974

De Ledoux a Le Corbusier. Origini e 
sviluppo dell’architettura autonoma;
Gabriele Mazzotta, Milano, 1973.



11. Justamente porque a Tipologia corresponde ao nível de máxima abstracção 

em que pode ser explicitada a Ideia de Arquitectura subjacente a qualquer solução 

objectiva, a caracterização da Identidade Espacial mencionada nos pontos 

anteriores constitui o instrumento exemplar para a resolução de duas questões 

essenciais que sempre se articulam no contexto de um Projecto:

A organização do Sistema Espacial que decorre da resolução do Tema de 

Composição – ou Tema de Projecto – em coerência com a Ideia de Arquitectura 

inicialmente adoptada para o seu desenvolvimento;

E a compatibilidade deste Sistema Espacial com a Finalidade da Obra que sustenta 

a Ideia de Arquitectura e que o Tema de Composição deverá necessàriamente 

concretizar no plano da Tipologia Edificatória.

A articulação destas questões – que não podem ser objecto de resolução 

indepentedente ainda que, por razões operativas, possam ser tratadas em 

instâncias projectuais complementares associadas à evolução da solução 

– sustenta o entendimento das questões relativas à dimensão funcional da Obra 

de Arquitectura anteriormente mencionadas no Ponto 9. como devendo ser 

consideradas numa instância projectual distinta da que refere primàriamente às 

questões da Espacialidade.

Esta segunda instância projectual poderá ser distinta mas não será, naturalmente, 

independente da primeira, tendo presente a necessidade de garantir a resolução 

integrada de todas as questões disciplinares pertinentes para a caracterização da 

identidade da solução no enquadramento da Prática do Projecto e, naturalmente, 

do processo compositivo que sempre a sustenta no plano operativo; 

E o modo mais utilizado na abordagem da dimensão funcional de uma solução 

de Arquitectura consiste na explicitação de uma regra de apropriação dos 

componentes do seu Sistema Espacial numa perspectiva mais ou menos utilitária 

a que normalmente corresponde a designação de Organograma.

No enquadramento da Prática do Projecto, a elaboração de um Organograma 

deverá sempre ser entendida como procedimento que conduz à obtenção de 

um instrumento cujo objectivo é a verificação da solução no domínio da sua 

dimensão funcional;

O que significa que o Organograma não poderá nunca ser utilizado como 

instrumento directamente aplicável à configuração do Sistema Espacial da 

solução porque esta é uma questão que se coloca num plano disciplinar 

totalmente distinto.

A consciência desta limitação operativa é importante porque ela resulta da 

natureza do entendimento corrente do Organograma enquanto esquema de 

articulação de funções associadas à apropriação do Espaço Edificado que é 

formulado num registo essencialmente abstracto suportado por um traçado 

geométrico elementar.11                                

11 O entendimento do Organograma 
enquanto instrumento operativo as-

sociado à Prática do Projecto foi 
objecto de grande divulgação nas 

décadas iniciais do Século XX, 
que correspondem ao período 
temporal em que o Movimento 

Moderno constituiu  a tendência de 
referência no plano disciplinar.

E compreende-se fàcilmente que 
assim tenha sido, tendo em conta que 

o Modernismo pretendeu ignorar a 
Tradição Disciplinar da Arquitectura 
característica dos séculos anteriores 
– que considerou ultrapassada pela 

Modernidade e pelo Espírito da Época 
associados à Civilização Pós-Industrial 
– substituindo-a por uma abordagem 

racionalista com fundamento em 
conceitos alternativos de entre os

 quais se destaca a noção abstracta 
de Função, a que não se associa 

qualquer Ideia de Espaço objectiva.
Nestas circunstâncias, o Organograma 

corresponde a um instrumento que 
procura explicitar a articulação entre 
as Funções Elementares associadas 

a uma Solução de Arquitectura 
objectiva, no sentido de poder sugerir 

a sua agregação preferencial em 
Agrupamentos Funcionais que, por 

sua vez, poderão conduzir à definição 
de quais possam ser os Componentes 
Espaciais da solução em estudo, mas 

sem nada adiantar quanto à sua 
configuração específica.



E este Organograma Abstracto não tem, naturalmente, qualquer capacidade 

operativa no domínio da configuração do Sistema Espacial da solução – que 

é sustentada pela Disciplina da Composição – porque o traçado geométrico 

elementar que lhe confere visibilidade no plano do Desenho apenas explicita o 

conjunto das relações preferenciais entre as diversas Funções elementares e não 

quaisquer outras;

Com a exclusão expressa das Relações de Posição entre os Componen-

tes Espaciais elementares do Sistema Espacial da solução sobre as quais se 

desenvolve o processo de Caracterização Tipológica associado ao processo 

compositivo anteriormente mencionado.

Mas o Organograma pode também ser entendido de um outro modo, a que 

corresponde não já um esquema abstracto de articulação de funções mas 

antes um Organograma Analógico que explicita a regra de apropriação dos 

Componentes Elementares do Sistema Espacial da solução a partir das primeiras 

instâncias da caracterização da sua Identidade Espacial no plano da Tipologia 

Edificatória;

E, entendido deste modo alternativo que encontra fundamento no processo de 

configuração do Sistema Espacial da solução em coerência com a sua Finalidade, 

o Organorama transforma-se num instrumento virtualmente indispensável no 

domínio da Prática do Projecto, sobretudo no âmbito do desenvolvimento de 

soluções associadas a Programas complexos.12                                             

Fig.11 Organograma Funcional para os serviços de uma Faculdade/ 
Luís Afonso : Faculdade de Arquitectura, Janeiro 2007 

12 A configuração das soluções 
associadas a Programas complexos 
envolve uma dificuldade particular que 
decorre, essencialmente, do grande 
número de componentes que deverão 
articular-se de um modo adequado no 
âmbito da resolução do Projecto;
E esta dificuldade manifesta-se 
tanto no domínio da articulação das 
Funções Elementares que sustenta 
a construcção do Organograma 
Abstracto mais corrente – porque 
o número destas Funções será 
naturalmente considerável – como 
no que refere à configuração do 
Sistema Espacial da solução no plano 
da caracterização tipológica que 
sustenta a sua Identidade Espacial, 
porque o número dos Componentes 
Espaciais Elementares será, também 
naturalmente, muito grande.
O Organograma Analógico permite 
reduzir significativamente a dificuldade 
referida porque concentra na sua 
formulação, simultâneamente, as 
questões relativas à articulação das 
Funções Elementares – que são, 
em si, de natureza estritamente 
abstracta e independentes de qualquer 
dimensão espacial – e as questões 
relativas à Espacialidade em toda 
a sua amplitude, que decorrem da 
Ideia de Arquitectura que sustenta a 
configuração da solução em estudo.



Nestas circunstâncias, será importante sintetizar as diferenças essenciais que 

distinguem o Organograma Abstracto e o Organograma Analógico no que 

refere à sua capacidade operativa no enquadramento da Prática do Projecto, que 

podem ser caracterizadas como segue:

a. Em primeiro lugar, o Organograma Abstracto corresponde a um esquema 

de articulação de Funções associadas à apropriação do Espaço Edificado que 

é formulado num registo essencialmente abstracto suportado por um traçado 

geométrico elementar;

Enquanto o Organograma Analógico explicita a regra de apropriação dos 

Componentes Elementares do Sistema Espacial da solução com base na 

caracterização da sua Identidade Espacial no plano da Tipologia Edificatória. 

Fig.12 Organograma Analógico /Luís Afonso : Projecto de Concurso para a Câmara Municipal 
de Sintra, 1989 



b. Em segundo lugar, o Organograma Abstracto explicita o conjunto das 
relações preferenciais entre as diversas Funções através de um traçado 
geométrico elementar aleatório cuja único objectivo é conferir visibilidade 
gráfica àquelas relações;
Enquanto o Organograma Analógico interpreta a articulação do Sistema 
Espacial da solução associando as Relações de Posição e de Transição entre os 
Componentes Espaciais às relações preferenciais entre as Funções incluídas no 
Programa.

c. Em terceiro lugar, o Organograma Abstracto é normalmente elaborado 
no início da resolução do Projecto, ainda antes de ter sido encontrada 
uma primeira ideia relativamente à organização do Sistema Espacial e em 
condições em que o traçado geométrico necessàriamente aleatório que lhe 
corresponde fàcilmente pode vir a transformar-se num condicionamento 
redutor relativamente à configuração da solução nos momentos posteriores;  
Enquanto o Organograma analógico só pode ser elaborado numa fase mais 
avançada do desenvolvimento do Projecto em que a configuração do Sistema 
Espacial esteja suficientemente caracterizada para que possa sustentar uma 
interpretação da sua articulação interna em que as relações entre os diferentes 
Espaços correspondem às relações entre as Funções Elementares associadas 
à sua aproriação.

Nestas circunstâncias, a caracterização da Identidade Espacial da solução no 
plano da Tipologia e o Organograma Analógico que explicita a sua adequação à 
Finalidade a considerar no plano da sua dimensão funcional constituem registos 
complementares indissociáveis entre os quais não existe, naturalmente, qualquer 
contradição;
Porque correspondem, nos planos relativos às questões disciplinares cuja 
resolução sustentam e nas instâncias projectuais específicas em que devem ser 
desenvolvidos, a contrapartida análoga de uma mesma realidade.
Esta realidade corresponde à Solução de Arquitectura plenamente resolvida em 
todos os níveis de complexidade que lhe correspondem enquanto resultado do 
processo compositivo associado à Prática do Projecto;
E a Caracterização da Identidade Espacial da solução no plano da Tipologia 
Edificatória deverá poder sustentar, em todas as circunstâncias projectuais 
objectivas – das mais elementares às que envolvam a maior complexidade 
ou a que estejam associadas lógicas de utilização especialmente optimizadas 
– a elaboração do Organograma Analógico correspondente, sob pena de não 
constituir mais do que uma abordagem insuficiente no plano projectual.
Nestas circunstâncias, e para além do que já anteriormente ficou dito, o 
Organograma Analógico corresponde também a um instrumento aplicável 
à Avaliação Crítica da Solução de Arquitectura porque permite sustentar um 
Discurso Interpretativo da solução que está para além da simples descrição e se 
coloca no domínio da explicação, tornando explícitas as opções fundamentais no 
plano da estrutura interna do construído e ainda as razões de ordem funcional que 

possam ter conduzido à preferência por estas e não por outras.



12. A reflexão desenvolvida nos Pontos anteriores relativamente à Prática do Projecto 

– e à sua articulação com a Disciplina que lhe está subjacente – não poderia 

considerar-se concluída sem uma referência final a duas questões essenciais, nela 

implícitas e anteriormente não desenvolvidas mas nem por isso menos relevantes.

Em primeiro lugar, o entendimento da Arquitectura  como uma Disciplina implica, 

com carácter necessário, que sejam caracterizados os domínios disciplinares que 

sustentam esse entendimento, a que correspondem um Corpo de Conhecimento 

próprio, uma Manualística de referência e uma Tradição Operativa.

Em coerência com a reflexão desenvolvida ao longo do texto, o Corpo de 

Conhecimento corresponde à articulação conjunta da Teoria da Arquitectura e 

da História da Arquitectura, a Manualística de referência corresponde à Matéria 

Arquitectónica e a Tradição Operativa remete para a Prática do Projecto, num 

entendimento abrangente em que se inclui o processo compositivo enquanto 

instrumento associado à Pré-Configuração de qualquer solução de Arquitectura.

Em segundo lugar, importa caracterizar qual o sentido em que a referência à 

Prática da Composição – e à Disciplina específica que lhe está associada – poderá 

ser entendida e enquadrada no contexto da procura de Sustentabilidade que 

caracteriza, porventura mais do que qualquer outra tendência, o tempo presente.

Na realidade, no enquadramento da Tradição Clássica da Arquitectura, as 

condições de Sustentabilidade do processo compositivo encontravam-se 

garantidas, à partida, pelos Critérios de Certeza que asseguravam a correcção 

formal do trabalho disciplinar ao eliminarem da Prática da Composição qualquer 

procedimento aleatório.

E para esta Sustentabilidade constituíam, então, condição necessária e suficiente 

o conhecimento da Teoria e da História da Arquitectura e o conhecimento dos 

procedimentos específicos relativos à Arte de Construir.

Todavia, nas condições que decorrem do tempo presente – e não obstante 

continuar a constituir condição necessária para o exercício competente da Prática 

do Projecto – o conhecimento relativo a estes domínios específicos não é já 

suficiente para garantir a Sustentabilidade do trabalho disciplinar associado à 

configuração de uma solução de Arquitectura;

No quadro de ausência de Critérios de Certeza que o abandono da Tradição 

Clássica introduziu na prática profissional dos Arquitectos, onde a própria noção 

de Correcção Formal deixou de estar presente.

Nestas circunstâncias, no enquadramento paradoxal que decorre de a Informação 

nunca ter estado disponível em tão grande quantidade mas de, simultâneamente, 

o Conhecimento consistente e estruturado raramente ter sido tão escasso, a 

Sustentabilidade da Prática do Projecto deverá ser garantida através do recurso a 

referências alternativas.

E a minha convicção é que as questões que hoje assumem a importância 

determinante no domínio da Sustentabilidade da Prática do Projecto são as que 

correspondem a duas circunstâncias específicas:



Em primeiro lugar, o facto de a Prática do Projecto continuar a constituir o 

campo de integração da contribuição específica de áreas complementares a ela 

exteriores que hoje transcendem largamente o domínio tradicional das Artes da 

Construcção; 

O que, por sua vez, torna essencial que a Ideia de Arquitectura que sustenta 

uma solução objectiva posssa ser caracterizada com o máximo rigor que seja 

compatível com a Escala em que se define a sua Identidade Espacial.13

E, em segundo lugar, o facto de a Prática do Projecto se desenvolver actualmente 

no âmbito de um Sistema de Escalas particularmente alargado que se estende, 

em diferentes níveis de complexidade, desde o Edifício à Cidade e, por vezes, até 

ao Território;

O que torna essencial que as soluções que se configuram numa qualquer destas 

Escalas possam fundamentar, ou suportar, as soluções correspondentes que 

possam vir a configurar-se em outra Escala, de maior ou menor detalhe, sem que 

a sua Identidade Espacial possa ser subvertida no processo de transferência entre 

níveis de complexidade sucessivos.

A primeira destas circunstâncias remete para o domínio da Sustentabilidade 

Contextual, que implica que a Ideia de Arquitectura deva ser caracterizada com 

o grau de rigor que lhe permita suportar, mas sobretudo orientar e enquadrar, a 

integração das contribuições daquelas áreas complementares sem que seja posta 

em causa a sua Identidade Espacial.

A segunda circunstância remete, por sua vez, para o domínio da Sustentabilidade 

Disciplinar, que exige que a Ideia de Arquitectura que se explicita numa Escala 

objectiva seja caracterizada apenas com o conteúdo essencial que corresponde 

a essa Escala;

Porque só o que é essencial à caracterização dessa Ideia pode suportar a 

transferência entre níveis de complexidade distintos sem que se perca o essencial da 

sua Identidade, porque nesse caso se subverteria a Ideia de Arquitectura inicial.

E definir uma Ideia de Arquitectura apenas no suporte do que é essencial para 

a caracterização da sua Identidade Espacial corresponde a fazê-lo no nível de 

máxima abstracção que seja compatível com a Escala a considerar;

O que constitui um exercício disciplinar que justifica o recurso à caracterização 

da Identidade Espacial no plano da Tipologia, sobretudo no caso de soluções de 

grande Escala – como são todas as que envolvem o Desenho da Cidade – ou de 

soluções a que se associam Programas especialmente complexos para as quais a 

Disciplina da Arquitectura deverá ser capaz de encontrar a resolução adequada 

no enquadramento da Prática do Projecto.

Carcavelos, 10 de Janeiro 2009

13 O sentido mais corrente da noção 
de Escala enquanto Norma de Repre-
sentação que determina a relação 
dimensional entre o desenho e a reali-
dade nele representada corresponde a 
entendê-la enquanto questão pura-
mente Quantitativa que  apenas tem 
significado no plano convencional da 
representação gráfica da Ideia  de 
Arquitectura e que, nesses  termos, 
constitui uma simples questão de 
Homologia.
Este é, todavia, um entendimento  
deficiente uma vez  que a noção de 
Escala é  essencialmente Qualitativa  
e se associa  à Complexidade  do 
conteúdo da representação no plano  
da quantidade de informação que  
qualquer desenho pode suportar de 
uma forma estruturada sem perda de 
qualidade gráfica.
Num enquadramento tradicional, 
a quantidade de informação contida 
no Desenho de Arquitectura dependia 
directamente da Escala utilizada 
por razões imediatas do domínio da 
Disciplina do Desenho, tendo sucedido 
que o Efeito do  processo, que cor-
responde à relação dimensional, 
passou a ser entendido como a 
sua Natureza intrínseca, assim se 
esquecendo progressivamente a 
questão essencial que é, antes, de 
Magnitude; Porque, nesta perspectiva, 
qualquer Desenho de Arquitectura tem 
uma Escala definida que remete para 
a Densidade da Informação nele 
contida e não para a  dimensão 
física da peça de representação 
gráfica que sempre constitui.
Relativamente a esta questão, 
ver Luís Afonso: “A Geometria 
e a Prática do Projecto” in Acto.Um, 
nº 1 Universidade Moderna, 
Polo de Setúbal, Julho 2001

Para uma versão menos extensa deste 
texto, ainda que sem prejuízo do seu 
conteúdo no que refere a esta questão 
muito específica, ver, em alternativa, 
do mesmo autor: “Geometria e Prática 
do Projecto” in Cadernos da Faculdade 
de Arquitectura, nº1Faculdade de 
Arquitectura da UTL, Dezembro 2001

Num sentido mais abrangente, 
a noção de Escala deve ainda ser 
entendida como foi já anteriormente 
referido no texto – no Ponto 9, 
– enquanto factor de referência que, 
associado ao Estatuto da Obra, 
determina o enquadramento operativo 
da resolução do Projecto em coerência 
com a sua Finalidade.


