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(2) Plano da Estrutura do Curso

1.º ano

2.º ano

3.º ano

60 ECTS

60 ECTS

60 ECTS

3.º e 4.º semestres

5.º e 6.º semestres

1.º semestre

2.º semestre

30 ECTS (frequência obrigatório de 5 unidades curriculares)

30 ECTS (frequência obrigatório de 5 unidades curriculares)

seminário
10 ECTS

métodos de
investigação
B1
(obrigatória na
linha)
teórico-prática
5 ECTS

optativa C 1
teoria C 1

projecto de tese
C1

(obrigatória;
opcional para
os outros perfis)
teórico-prática
5 ECTS

t ou t-p ou sem
5 ECTS

optativa C 2
t ou t-p ou sem
5 ECTS

seminário
10 ECTS

métodos de
investigação
C1
(obrigatória no
perfil)
teórico-prática
5 ECTS

(obrigatória no
perfil)
teórico-prática
5 ECTS

optativa B 3
teoria B 2

projecto de tese
B2
seminário
10 ECTS

(obrigatória;
opcional para
os outros perfis)
teórico-prática
5 ECTS

t ou t-p ou sem
5 ECTS

optativa B 4
t ou t-p ou sem
5 ECTS

métodos de
investigação
B 2 ou
teoria B 3
(obrigatória no
perfil)
teórico-prática
5 ECTS

optativa C 3
teoria C 2

projecto de tese
C2
seminário
10 ECTS

(obrigatória;
opcional para
os outros perfis)
teórico-prática
10 ECTS

t ou t-p ou sem
5 ECTS

optativa C 4
t ou t-p ou sem
5 ECTS

orientação
50 ECTS

+
práticas de investigação
10 ECTS

orientação
50 ECTS

+
práticas de investigação
métodos de
investigação
C 2 ou
teoria C 3
(obrigatória no
perfil)
teórico-prática
10 ECTS

tutor
inscrição provisória como aluno de doutoramento

10 ECTS

10 ECTS

orientação
50 ECTS

+
práticas de investigação
10 ECTS

orientação
50 ECTS

+
práticas de investigação
10 ECTS

Júri

+
práticas de investigação

parecer do orientador

10 ECTS

50 ECTS

Júri

t ou t-p ou sem
5 ECTS

métodos de
investigação
A 2 ou
teoria A 3

+
práticas de investigação

orientação

Júri

optativa B 2

seminário
10 ECTS

50 ECTS

parecer do orientador

projecto de tese
B1

(obrigatória;
opcional para
os outros perfis)
teórico-prática
5 ECTS

orientação

projecto de tese
A2

parecer do orientador

teoria B 1

t ou t-p ou sem
5 ECTS

t ou t-p ou sem
5 ECTS

ponto de situação em simultâneo para as três linhas
[defesa pelo candidato e apreciação por um painel do projecto de tese]

optativa B 1

optativa A 4

relatório de progresso + debate

(obrigatória no
perfil)
teórico-prática
5 ECTS

t ou t-p ou sem
5 ECTS

relatório de progresso + debate

métodos de
investigação
A1

(obrigatória;
opcional para
os outros perfis)
teórico-prática
5 ECTS

prova de aferição A+B+C em simultâneo para os três perfis
[defesa pelo candidato e apreciação por um painel com participação externa de avaliadores do projecto de tese]

projecto de tese A1+B1+C1 seminário comum às três linhas durante o primeiro mês e meio

seminário
10 ECTS

teoria A 2

relatório de progresso + debate

linha C

t ou t-p ou sem
5 ECTS

projecto de tese
A1

perfil A

linha B

optativa A 2

ponto de situação do projecto de tese B1

(obrigatória;
opcional para
os outros perfis)
teórico-prática
5 ECTS

optativa A 3

ponto de situação do projecto de tese C1

teoria A 1

t ou t-p ou sem
5 ECTS

ponto de situação do projecto de tese A1

optativa A 1

orientador
inscrição definitiva como aluno de doutoramento
diploma de estudos avançados
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(3)

Conteúdos Programáticos dos Perfis de Estudos

Nesta secção indicam-se os conteúdos programáticos fundamentais das Unidade Curriculares (UC) para o
ano lectivo 2008/2009 a oferecer dentro dos respectivos Perfis de Estudos, sem prejuízo de uma definição
posterior mais rigorosa e alargada, tendo em conta o carácter que se pretende imprimir a este tipo de formação.
É neste contexto que o Regulamento do Programa prevê o recurso a UC oferecidas no âmbito de outros
programas de doutoramento ministrados por outras universidades, nacionais e estrangeiras.
Perfis de Estudo:
A
Projecto do Espaço Habitacional e Formas de Habitar
B
Arquitectura: Teoria, Projecto, História
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(3.A)

Ficha de identificação e caracterização do Perfil de Estudos A

Projecto do Espaço Habitacional e Formas de Habitar
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Ficha de identificação e caracterização do Perfil de Estudos

Nome do Coordenador do Perfil

Domingos Manuel Campelo Tavares
Formação
Arquitecto

Grau
Professor Catedrático

Nome da Linha
Projecto do Espaço Habitacional e Formas de Habitar
Palavras-chave
Formas de Habitar; Espaço Urbano; Espaço Doméstico; Cultura Material; Projecto e Experiência
Preambulo
O conceito de cultura ampliado à cultura material conduz à noção de que a arquitectura é o resultado de
práticas determinadas por relações históricas. Este princípio, se aplicado às formas construídas para habitação,
tem implicações vastas e significativas para o conhecimento arquitectónico na sua derradeira síntese, o
projecto.

Programa resumido
Este perfil tem como objectivo apresentar e aprofundar orientações de estudo dedicadas ao tema da habitação
nas suas diferentes variações conceptuais e operativas, desde a casa unifamiliar à habitação colectiva, na sua
relação com a constituição do espaço urbano e na sequência das opções construtivas e tecnológicas. A sua
definição temática implica o conhecimento aprofundado dos processos culturais que explicam a construção da
habitação como local primordial dos homens, traduzindo por isso uma das suas manifestações perenes que
importa investigar: o espaço doméstico.
Assim, no âmbito dos estudos avançados e especificamente na investigação do projecto habitacional e das
formas de habitar, tornou-se indispensável dialogar com o meio físico e social onde a arquitectura se tece. Abrir
o debate a outros temas e disciplinas sem perder especificidade, permite ampliar o conhecimento arquitectónico
sobre os dispositivos espaciais, pondo em evidência a teia complexa das relações presentes na produção da
arquitectura.
A componente curricular do programa organiza-se, tal como as outras linhas do curso, em dois semestres, com
quatro unidades curriculares obrigatórias, quatro unidades curriculares optativas e ainda um seminário a dois
tempos cobrindo os dois semestres, dedicado ao projecto de tese, num total de 60 ECTS. São unidades
obrigatórias:
Cultura e Habitar: reprodução e transformação do espaço doméstico
Responsável Prof. Rui Ramos

Espaço Habitacional
Responsáveis Profs. Francisco Barata e Luís Soares Carneiro

Metodologias de Investigação em Arquitectura
Responsável Prof. Marieta Dá Mesquita

Cultura Artística Contemporânea: temas e questões
Responsável Prof. Raquel Henriques da Silva.

São unidades curriculares optativas, disponíveis igualmente para os outros perfis do curso e podendo constituir
alternativa a opções livremente escolhidas pelos doutorandos noutros perfis ou em outros cursos de terceiro
ciclo desta ou de outra universidade (ver Regulamento do Programa):
Teoria e Prática da Representação
Responsável Prof. Vítor Silva

Fundamentos da Cultura Moderna: espaço físico, espaço social e dinâmicas institucionais
Responsável Prof. Virgílio Pereira

Dispositivos Políticos na Arquitectura Contemporânea
Responsável Prof. José Bártolo

Concepção do Habitar: produção técnica e projectual pós-moderna e contemporânea
Responsável Prof. Gonçalo Furtado

O Projecto de Tese (Responsáveis Profs. Domingos Tavares e Carlos Guimarães) é a unidade curricular
obrigatória que dá conteúdo específico ao perfil do Projecto do Espaço Habitacional e Formas de Habitar, no
sentido de produzir as diferentes perspectivas e de acolher caminhos diversos na construção do conhecimento
prático e confrontável, que abre os diversos projectos de investigação e organiza genericamente os conteúdos
para a correspondente dissertação individual a desenvolver pelos doutorandos.
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(3.A.1) Plano do Perfil de Estudos A

Projecto do Espaço Habitacional e Formas de Habitar
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Coordenador
do perfil

1.º ano
60 ECTS
2.º semestre (20 semanas sendo 17 de aulas)
30 ECTS (frequência obrigatório de 5 unidades curriculares)

teoria A 1
(obrigatória; opcional
para os outros perfis)
t-p, 5 ECTS
Cultura e Habitar:
reprodução e
transformação do
espaço doméstico
A1
seminário, 10 ECTS

Rui Ramos

Fundamentos da
cultura moderna:
espaço físico,
espaço social e
dinâmicas
institucionais

teoria A 2
(obrigatória; opcional
para os outros perfis)
t-p, 5 ECTS

Virgílio Pereira

Espaço Habitacional

Dispositivos
políticos na
arquitectura
contemporânea
José Bartolo

optativa A 2
t-p, 5 ECTS

Projecto de tese

Experiências de
investigação

Carlos Guimarães

André Tavares

(para o ano lectivo
2009/2010 Gonçalo
Furtado)

optativa A 3
t, 5 ECTS

métodos de
investigação A 1
(obrigatória no perfil)
t-p, 5 ECTS

ponto de situação do projecto de tese A1

perfil A

projecto de tese… seminário comum às linhas durante os primeiros 15 dias

optativa A 1
t-p, 5 ECTS

Francisco Barata
Luis S. Carneiro
A2
seminário, 10 ECTS

Concepção do
Habitar: produção
teórica e projectual
pós-moderna e
contemporânea

Projecto de tese
Carlos Guimarães
(para o ano lectivo
2009/2010 Gonçalo
Furtado)

teoria A 3
(obrigatória; opcional
para os outros perfis)
t-p 5 ECTS

Metodologias de
Investigação em
Arquitectura

Cultura artística
contemporânea:
temas e questões

M. Dá Mesquita

Raquel H. da Silva

nota: UC quinzenal

optativa A 4
t-p, 5 ECTS

Gonçalo Furtado
optativa A 5
t-p, 5 ECTS
Representações
Críticas do Habitar:
mediações e
mediatizações da
arquitectura de
habitação no sec.
XX
Pedro Gadanho

nota: UC quinzenal

prova de aferição… em simultâneo para todos os perfis
[defesa pelo candidato e apreciação por um painel com participação externa de avaliadores do
projecto de tese]

1.º semestre (20 semanas sendo 17 de aulas)
30 ECTS (frequência obrigatório de 5 unidades curriculares)

Domingos
Tavares

Perfil de Estudos A: Projecto do Espaço Habitacional e Formas de Habitar
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Plano Linha de Estudos A
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(3.A.2) Ficha de identificação e caracterização das unidades curriculares (UC)

Perfil de Estudos A
Projecto do Espaço Habitacional e Formas de Habitar

A Fichas das UC estão organizadas por semestres, obrigatórias e optativas, e são compostas por:
Nome do Docente
Nome da UC
Palavra-chave
Objectivos da UC
Programa Resumido
Bibliografia Principal
Método de Ensino
Modo de Avaliação
Componentes de Avaliação
Obtenção de Frequência
Conforme Regulamento Geral de Terceiro Ciclo da UP e os dados solicitados na aplicação informática Sigarra
da UP
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Ficha de identificação e caracterização da unidade curricular (UC)

Nome do perfil

Projecto do Espaço Habitacional e Formas de Habitar
Nome docente
Domingos Tavares e Carlos Guimarães
Formação
Arquitectos

Grau
Professor Catedrático e Professor Associado

Nome da UC
Projecto de Tese
Palavras Chave
Formas de Habitar; Espaço Urbano; Espaço Doméstico; Projecto e Experiência; Arquitectura Contemporânea
Semestre
Primeiro e Segundo

ECTS
10 + 10

tipo de UC
Seminário

Objectivos da UC
É Objectivo desta Unidade Curricular a elaboração do Projecto de Tese, auxiliando os alunos na definição dos
seus temas de investigação e, em continuação de tarefas, estimular a discussão colectiva no grupo de trabalho.
Inicialmente, no programa do ano lectivo de 2008/2009, os seminários dos diferentes perfis funcionarão em
conjunto durante quinze dias, no sentido de dar a conhecer os conteúdos espectáveis do conjunto das
orientações programadas para a totalidade do curso de doutoramento em arquitectura, cabendo ao aluno, no
final desse período inicial, optar definitivamente por uma das linhas de estudo oferecidas.
A Unidade Curricular desenvolverá o seu campo de trabalho de forma alargada, possibilitando uma ampla
abertura no manuseamento e cruzamento de saberes de natureza disciplinar diversa, como contributos
convergentes na conformação de um programa de investigação, esclarecido pela identificação de um âmbito e
objecto de estudo — Projecto de Tese.
O objectivo lato de propiciar níveis aprofundados de conhecimento, em estreita conexão com a formação de
profissionais portadores de níveis de excelência quanto às capacidades de análise, investigação e intervenção
propositiva, encontra aqui a plataforma central para a realização de um trabalho de síntese, num exercício que
não pode deixar de clarificar o seu corpus e os diferentes níveis de relação e de enquadramento que
contribuem para o seu sentido e compreensão.
O processo de progressiva aproximação ao Projecto de Tese deverá, assim, reflectir um domínio avançado de
conhecimento e metodologia indispensável para o aprofundamento de questões ligadas à teoria e prática do
projecto, enquanto níveis esclarecedores dos fundamentos do desenho arquitectónico e das suas traduções em
obra realizada, integrada em tecidos territoriais com sentido de uso social, económico e cultural.

Programa resumido
Constituindo o seminário um tempo de estudo e desenho do projecto arquitectónico enquanto matéria de
suporte para a reflexão crítica e debate dos diferentes campos de investigação sobre a problemática do curso,
recupera as propostas disciplinares das diferentes teorias desenvolvidas noutras unidades curriculares, para a
sua compreensão como motor do projecto, forma de conhecimento preferencial no exercício da síntese para a
produção do espaço habitável. Organiza o seu tempo por tópicos e sub-tópicos propostos pela docência
segundo um plano predefinido mas flexível, adaptando-se ao progresso da preparação dos projectos de tese
desenvolvidos e procurando a operacionalidade e proveito dos debates a ter lugar.
Estrutura do programa:
1 - Seminário de quinze dias, comum aos diferentes perfis do curso, para apresentação e primeiro debate dos
fundamentos e conteúdos de cada linha proposta.
2 - Seminário restrito ao perfil Projecto do Espaço Habitacional e Formas de Habitar:
Introdução à temática global (Projecto do Espaço Habitacional eformas de habitar) e sua relação com o
crescimento e transformação dos tecidos urbanos e terretoriais.
a - Da casa unifamiliar à habitação colectiva.
b - Das formas da residência à construção do espaço urbano.
c - O lugar das opções construtivas e dos recursos tecnológicos.
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d - Desafios ambientais e de sustentabilidade e inovação arquitectónica e urbana.
e - Leitura crítica de condicionamentos superestruturais (legislação específica e dedicada, normativas) e suas
repercussões na conformação de soluções e modos operativos de fazer.
f - Paradigmas da sociedade contemporânea na fixação dos padrões de residência.
g - Apresentação e discussão de projectos e obras capazes de se oferecerem como exemplos de reflexão
sobre diferentes níveis de conformação de respostas.
h - Apresentação, por autores convidados, de projectos e trabalhos de investigação realizados sobre temáticas
afins, abordando aspectos metodológicos, resultados obtidos e sua operatividade.

Bibliografia principal
ÁBALOS, Iñaki – Atlas pintoresco. Vol. 1: el observatorio. Barcelona. Gustavo Gili. 2005.
ÁBALOS, Iñaki – Atlas pintoresco. Vol. 2: los viajes. Barcelona. Gustavo Gili. 2008.
ALEXANDER, Christopher – The Timeless Way of Building, New York, Oxford University Press,1979
ALLEN, Edward - Cómo funciona un edificio. Barcelona. Gustavo Gili. 1982.
ARÍS, Carlos Martí - Le Variazione dell‟identità. Il tipo in architettura. Milano. Città Studi. 1998.
Arquitectura Viva. Vivienda normal. Tipo, técnica y tamaño: experiencias españolas. Número 114. Madrid.1988.
AV. Arquitectura Viva. Monografías. España 2006. 117-118. Madrid. 2006.
BRU, Eduard; MATEO, Josep Lluís - Arquitectura europea contemporánea. Barcelona. Gustavo Gili. 1987.
CALDAS, João Vieira – A Casa Rural dos Arredores de Lisboa no Século XVIII. Porto. F.A.U.P.1999.
CARVALHO, João Manuel – Planeamento Urbanístico e Valor Imobiliário. As parcerias público-privado: teorias,
metodologia, potencial. Cascais. Principia, Publicações Universitárias e Científicas. 2005.
Catálogo da Exposição Habitar Portugal 2003 / 2005. Selecção Mapei / Ordem dos Arquitectos. Lisboa. 2006.
CHOAY, Françoise – Espacements. L‟évolution de l‟espace urbain en France. Milano. Skira editore. 2003.
CORTÉS, José Miguel, G.– Políticas del Espacio. Arquitectura, género y control social. Barcelona. Iaac (Institut
d‘Arquitectura Avançada de Catalunya).
2G. Revista Internacional de Arquitectura. Arquitectura Portuguesa. Uma nova geração. N. 20. Barcelona.
Gustavo Gili. 2001.
2G. Dossier. Portugal 2000 – 2005. 25 edifícios do séc. XXI. Barcelona. Gustavo Gili.
FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis (Ed.) – Atlas. Global Architecture circa 2000. Bilbao. Fundación BBVA. 2007.
GRANDE, Nuno – Arquitectura & Não. Casal de Cambra. Caleidoscópio – Edição e Artes Gráficas. 2005.
FIGUEIRA, Jorge – Agora que tudo está a mudar. Arquitectura em Portugal. Casal de Cambra. Caleidoscópio Edição e Artes Gráficas. 2005.
FUSCO, Renato de – A ideia de arquitectura, (Ed. Portuguesa) Lisboa, Edições 70, 1972
GADANHO, Pedro; PEREIRA, Luís Tavares – Influx. Arquitectura Portuguesa. Porto, Livraria Civilização
Editora. 2003.
GADANHO, Pedro; PEREIRA, Luís Tavares – Metaflux. Duas gerações na arquitectura portuguesa recente.
Porto. Instituto das Artes. Livraria Civilização Editora. 2003.
GIBSON, Gavin Macrae - La Vida Secreta de los Edificios. Madrid. Editorial Nerea. 1991.
GRASSI, Giorgio - La construcción lógica de la arquitectura. Barcelona. La Gaya Ciencia. 1973.
KOPP, Anatole, Ville et Révolution, Paris, Ed. Anthropos, 1967
LEACH, Neil - La an-estética de la arquitectura. Barcelona. Gustavo Gili. 2001.
POPES, Carlos Nuno Lacerda – Projecto e Modos de habitar. Dissertação de doutoramento em Arquitectura.
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto.porto. 2007.
MARTÍN CHIVELET, Nuria; FERNÁNDEZ SOLLA, Ignacio – La envolvente Fotovoltaica en la arquitectura.
Criterios de diseño y aplicaciones. Estudios Universitarios de Arquitectura. 12. Barcelona. Editorial Reverté.
2007.
MÁS LLORENS, Vicente et alii – Las Herramientas del Arquitecto. Valencia. Ediciones Generales de la
Construcción. 2003.
MONEO, Rafael – Inquietud Teórica y Estrategia Proyectual en la obra de ocho arquitrectos contemporáneos.
Barcelona. Actar. 2004.
MONTANER, Josep Maria - Después del movimiento moderno. Arquitectura de la segunda mitad del siglo XX.
Barcelona. Gustavo Gili. 1993.
MONTANER, Josep Maria - La modernidad superada. Arquitectura, arte y pensamiento del siglo XX. Barcelona.
Gustavo Gili. 1997.
ORIOL BOHIGAS – Contra la incontinencia urbana. Reconsideración moral de la arquitectura y de la ciudad.
Barcelona. Electa. 2004.
PLACE, Jean-Michel - Histoire et tendances de l‘architecture portugaise. La passion d‘Alvaro Siza.
L‟Architecture d‟Aujourd‟hui. Portugal.1976. Ordem dos Arquitectos. 2006.
PLACE, Jean-Michel - Histoire et tendances de l‘architecture portugaise. L‟Architecture d‟Aujourd‟hui. Portugal.
2006.
PIRES, Maria do Carmo Marques – A Rua Álvares Cabral (1895 – 1940). Formas de habitar. Porto. FAUP
Publicações. 2000.
RAPOPPORT, Amos, Human Aspects of Urban Form, Oxford, Pergamon Press, 1977
SOLÁ-MORALES, Ignasi – Diferencias. Topografia de la arquitectura contemporánea. Barcelona. Gustavo Gili.
1996.
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Ficha de identificação e caracterização da unidade curricular (UC)
SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos E – Metodologia da Investigação, Redacção e Apresentação de Trabalhos
Científicos. Porto. Livraria Civilização Editora. 2005.
SOUTO DE MOURA, Eduardo; FERNANDES, Fátima, FIGUEIRA, Jorge; CANNATÁ,
Michele; GRANDE, Nuno - Descontinuidade. Arquitectura Contemporânea. Norte de Portugal. Porto. Livraria
Civilização. 2005.
STRIKE, James - De la Construcción a los proyetos. La influencia de las nuevas técnicas en el diseño
arquitectónico, 1700-200. Estudios Universitarios de Arquitectura. 1. Barcelona. Editorial Reverté. 2004.
VENTURI, Robert - Complejidad e contradicción en la arquitectura. Barcelona. Gustavo Gili.

Método de Ensino
Presencial, participado.

Modo de Avaliação
Avaliação distribuída sem exame final

Componentes de Avaliação
Presença. Níveis de participação. Elaboração de projecto.

Obtenção de Frequência
Presença e participação.
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Ficha de identificação e caracterização da unidade curricular (UC)

Nome do perfil

Projecto do Espaço Habitacional e Formas de Habitar
Nome docente
Rui Jorge Garcia Ramos
Formação
Arquitecto

Grau
Professor Auxiliar

Nome da UC
Cultura e Habitar: reprodução e transformação do espaço doméstico
Palavras-chave
Casa; Habitar; Espaços e estilos de vida; Cultura; Arquitectura portuguesa século XX
Semestre
1º semestre

ECTS
5

tipo de UC
Teórico-prática

Objectivos da UC
Estudar as formas de habitar como reprodução e transformação dos dispositivos espaciais, inseridas numa
perspectiva sócio-cultural ampla. Com incidência na experiência habitacional na primeira metade do século XX,
com particular referência à circunstância portuguesa (1900-1970), pretende-se articular diferentes campos do
saber, da História, à História da Arte e à Antropologia, dos Estudos Culturais à História da Ciência, etc, com
casos de estudo que esclareçam e interroguem a produção arquitectónica.
Alargar o debate arquitectónico a outros temas e disciplinas, pondo em evidência a teia de relações presentes
na produção da habitação, para aprofundar o conhecimento sobre o espaço e do seu significado no processo
histórico.
(Re)Interpretar projectos, imagens e acontecimentos onde se define a modernidade, permitindo a aquisição de
instrumentos e de competências para o desenvolvimento de uma investigação pessoal em Arquitectura.

Programa resumido
Principais tópicos para organização das aulas e participação dos alunos:
A casa e espaço domestico no estudo da arquitectura. O uso da historia.
O papel do desenho.
A casa como espaço de representações.
A conquista do privado e o projecto doméstico.
Precedentes na arquitectura anglo-saxónica. (de A. J. Downing a C. F. A. Voysey)
A invenção do espaço moderno entre o século XIX e XX.
A normalização para controlo da vida pública e privada.
O controlo social do papel da mulher e a revolução do contrato social.
Instruções de bons costumes e bom gosto.
A discussão de um carácter nacional da arte. A Casa Portuguesa como sintoma.
O monumento, o património e cultura moderna.
A viagem como passagem: a lição da casa Turca (Charles-Edouard Jeanneret).
O longo século XIX português.
Os novos matérias e equipamentos.
A abertura moderna do século XX. A casa entre a produção corrente e o palacete.
Hibridismo, a casa Ricardo Severo, identidade nacional e vida moderna.
Do Orpheu (1914) à Presença (1927-1940).
O Inquérito à Arquitectura Popular Portuguesa (1955-60) como manifesto e outros estudos.
Por outra via (entre moderno e tradição) ou recusa da "máquina".
O debate arquitectónico no final da década de 50.
O átrio central e a origem da planta tripartida.
Projecto e movimento para uma nova vida doméstica.
Da planta em "grelha" à planta em "árvore": circular, segregar e controlar.
A "promenade architecturale" e a tentativa da continuidade espacial.
Redução, concentração e simplificação.
A casa como diferentes "casas funcionais".
A casa "complexa" e a casa "máquina".
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O espaço exterior como centro e a casa pátio.
Que casa habitamos?

Bibliografia principal
ACKERMAN, James, La Villa: Forma e ideologia de las casas de campo, (1990), Akal, Madrid, 1997
ALMEIDA, Pedro Vieira de, "Raul Lino, Arquitecto Moderno", in Raul Lino. Exposição Retrospectiva da sua
Obra, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1970, p. 115-188
ALMEIDA, Pedro Vieira de, "The notion of «Past» in the Architecture of the Difficult Decades", Rassegna, nº 59,
Milão, 1994, p.52-62
ARMESTO, Antonio, "Quince casas americanas de Marcel Breuer (1938-1965). La refundacíon del universo
doméstico como propósito experimental", 2G, nº 17, Barcelona, 2001, p.4-25
BÁRTOLO, José, "Civilização do Habitar e Cultura da Técnica. Notas sobre a tecnologia do quotidiano", (2005),
in Maria Milano (coord.), Do habitar, Escola Superior de Arte e Design, Câmara Municipal de Matosinhos,
Matosinhos, 2005, p.82-89
BOLLNOW, Otto Friedrich, Hombre y Espacio, (1963), Labor, Barcelona, 1969
BOURDIEU, Pierre, La Distinction: critique sociale du jugement, (1979), Les éditions de minuit, Paris, 1985
BRAUDEL, Fernand, Civilização material, Economia e Capitalismo, Séculos XV-XVIII, (1967), Teorema, Lisboa
BROOKS, H. Allen, Le Corbusier's formative years: Charles-Edouard Jeanneret at La Chaux-de-Fonds, The
University of Chicago Press, Chicago, 1997
CERTEAU, Michel de, L'invention du quotidien, (1980), Gallimard, Paris, 1990
CIERAAD, Irene (ed.), At Home: An Antropology of Domestic Space, Syracuse University Press, Nova Iorque,
1999
COLOMINA, Beatriz, Domesticity at war, The MIT Press, Cambridge, 2007
COLOMINA, Beatriz, La publicité du privé: de Loos à Le Corbusier, (1994), HYX, Orléans, 1994
COSTA, Alexandre Alves, "Cem anos entre razão e gosto", in Gonçalo Canto Moniz, Arquitectura e Instrução: O
projecto Moderno do Liceu 1836-1936, Edições do Departamento de Arquitectura da FCTUC, Coimbra, 2007,
p.11-17 [Prefácio]
COSTA, Alexandre Alves, "O Património e o futuro", (1996), Trabalhos de Antropologia e Etnologia, vol. 38,
fascs. 3-4, Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, Porto, 1998, p.111-115
DUBY, Georges (dir.), História da vida privada, Afrontamento, Porto, 1989-91
ELEB-VIDAL, Monique, DEBARRE-BLANCHARD, Anne, L'invention de l'habitation moderne: Paris 1880-1914,
A.A.M., Hazan, Paris, 1995
ELIOT, T. S., "A tradição e o talento individual", (1920), in J. Monteiro-Grillo (ed.), Ensaios de Doutrina Crítica,
Guimarães Editores, Lisboa, 1997, p.21-32
EVANS, Robin, Translations from Drawing to Building and Other Essays, (1978), Architectural Association,
Londres, 1997
FIGUEIREDO, Rute, Arquitectura e Discurso Crítico em Portugal (1893-1918), Colibri, Lisboa, 2007
FOUCAULT, Michel, "Des Espaces Autres", (1967), L'architettura, nº 150, 1968, p.822-823
GIDDENS, Anthony, Transformações da intimidade: sexualidade, amor e erotismo nas sociedades modernas,
(1992), Celta, Oeiras, 1996
GOMBRICH, E. H., "Introdução: sobre arte e artistas", (1950), in A História da Arte, Público, 2005, p.15-37
GOMBRICH, E. H., The uses of images: studies in the social function of art and visual communication, Phaidon,
Londres, 1999
HILLIER, Bill; BURDETT, Richard; PEPONIS, John; PENN, Alan, "Creating Life: Or, Does Architecture
Determine Anything?", Architecture & Comportement, vol. 3, nº3, Éditions de la Tour, Lausanne, 1987
HAYS, K. Michael, "Critical Architecture: Between Cultures and Form", (1985), in Rbert Stern, Alan Platus,
Peggy Deamer (ed.), [Re] Reading Perspecta, MIT press, 2004, p.529-535
HOBSBAWM, Eric, A Era dos Extremos: história breve do século XX, 1914-1991, (1994), Presença, Lisboa,
2002
HOMEM, Maria Cecília Naclério, O Palacete Paulistano e Outras Formas Urbanas de Morar da Elite Cafeeira,
1867-1918, Martins Fontes, São Paulo, 1996
LANE, Barbara Miller (ed.), Housing and Dwelling, Routledge, 2007
LEAL, João, Etnografias Portuguesas (1870-1970): Cultura Popular e Identidade Nacional, D. Quixote, Lisboa,
2000
MARTÍ Arís, Carlos, La cimbra y el arco, Fundación caja de arquitectos, Barcelona, 2005
MARTÍ Arís, Carlos, Las formas de la residencia en la ciudad moderna: Vivenda y ciudad en la Europa de
entreguerras, Edicions UPC, Barcelona, 2000
MATTOSO, José, A Escrita da história: Teoria e Métodos, (1988), Estampa, Lisboa, 1997
MESQUITA, Marieta Dá, SERRANO, Inês Domingues, "Uma releitura de um projecto de Ventura Terra através
da Construção Moderna", ArteTeoria, nº8, 2006, p.181-188
MUTHESIUS, Hermann, The English House, (1904-1905), Granada Publishing, 1979
NUNES, Paulo Simões, "A Construção Moderna e a Cultura Arquitectónica no «Novecentos» em Portugal",
ArteTeoria, nº 1, 2000, p.48-59
PAUL-LÉVY, Françoise, SEGAUD, Marion, Anthropologie de l'espace, Centre Georges Pompidou, Paris, 1983
PEREIRA, Paulo, 2000 anos de arte em Portugal, Temas e Debates e Autores, Lisboa, 1999
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PIZZA, Antonio, Arte y arquitectura moderna. 1851-1933: Del Crystal Palace de Joseph Paxton a la clausura de
la Bauhaus, Ediciones UPC, Barcelona, 1999
PIZZA, Antonio, La Construcción del Pasado: Reflexiones sobre Historia, Arte y Arquitectura, Celeste Ediciones,
Madrid, 2000
MARIO, Praz, Histoire de la decoration d‟interieur. La philosophie de l‟ameublement, Thames et Hudson, 1994
RYBCZYNSKY, Witold, La casa: Historia de una idea, (1986), Nerea, Madrid, 1997
RYKWERT, Joseph, "One way of thinking about a house", Lotus, nº8, Alfieri, Milão, 1974, p.192-193
SCULLY, Vincent, The Shingle Style & the Stick Style, (1955), Yale University Press, 1971
SILVA, Raquel Henriques da, "A «Casa Portuguesa» e os Novos Programas, 1900-1920", in A. Becker, A.
Tostões, W. Wang (org.), Portugal: Arquitectura do século XX, Prestel, 1997, p.14-22
SILVA, Raquel Henriques da, "Ventura Terra em contexto", Ana Isabel Ribeiro (coord.), in Miguel Ventura Terra:
a arquitectura enquanto projecto de vida, Câmara Municipal de Esposende, Esposende, 2006, p.11-29
SOLÀ-MORALES, Ignasi de, "Crítica a la historiografia del movimiento moderno", (1980), in Eclectismo y
vanguarda y otros escritos, Gustavo Gili, Barcelona, 2004
TÁVORA, Fernando, "Casa em Ofir", Arquitectura, 3ª série, nº59, Lisboa, 1957
TEYSSOT, Georges, "Figures d'interni", in Il Progetto Domestico: La casa dell'uomo: archetipi e prototipi, Electa,
Milão, 1986, p.18-27 [XVII Triennale di Milano]
TEYSSOT, Georges, "«Water and gas on all floors»: Notes on the extraneousness of the home", Lotus, nº44,
1984, p.83-93
TOSTÕES, Ana, Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50, (1994), FAUP Publicações, Porto,
1997
WILSON, Colin St. John, Architectural reflections: studies in the philosophy and practice of architecture, (1992),
Butterworth Architecture, Oxford, 1994

Método de Ensino
As aulas desenvolvem-se em sessões de exposição teórica, organizadas em tópicos relevantes para uma
leitura do tema e o seu contexto histórico. Serão apresentados casos de estudo como exemplo da orientação
seguida. A participação crítica e coerente do aluno é solicitada.

Modo de Avaliação
Avaliação distribuída sem exame final

Componentes de Avaliação
A avaliação é resultado do trabalho reflexão sobre um tópico apresentado nas aulas, através de um ensaio
escrito (10 pp), onde se pretende que o aluno, para além de expor o tema, de forma clara e sucinta, evidencie a
sua pertinência e apresente, de forma sustentada, um entendimento pessoal do problema.

Obtenção de Frequência
Presença do aluno em pelo menos 75% das aulas previstas.
Realização do ensaio escrito em duas fases: introdução ao tema seleccionado (30%), desenvolvimento (60%).
Intervenção coerente nas aulas (10%).
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Nome do perfil

Projecto do Espaço Habitacional e Formas de Habitar
Nome docente
Marieta de Morais Dá Mesquita
Formação
História

Grau
Professor Auxiliar

Nome da UC
Metodologias de Investigação em Arquitectura
Palavras-chave
Investigação /cultura arquitectónica contemporânea/ habitação /espaço doméstico
Semestre
1º

ECTS
5

tipo de UC
Teórico-prática

Objectivos da UC
Esta disciplina tem como objectivo fornecer instrumentos técnicos e críticos para a leitura e interpretação da
Arquitectura tendo o território português como cenário privilegiado de investigação aplicada.
Neste sentido, pretende-se criar um quadro teórico e epistemológico da arquitectura contemporânea dando
enfoque particular à habitação e aos seus conteúdos pluridisciplinares.
Propõe-se que esta unidade curricular sustente a sua análise em casos monográficos, procurando interpretar o
espaço doméstico, em ordem à descodificação dos seus mecanismos específicos bem como ás suas raízes
conceptuais, formais e funcionais.

Programa resumido
Módulo 1. Os instrumentos de investigação em arquitectura.
- Teorias
- Métodos
- Fontes.
- Perspectivas de abordagem.
Módulo 2. A ilusão da totalidade - ou a complexidade de um itinerário metodológico.
- A operação historiográfica.
- O discurso – guardião do tempo.
- Hierarquização de modelos explicativos .
- Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade.
- Heurística e hermenêutica.
Módulo 3. A autoridade do autor – biografia e construção do cânone.
- A arquitectura singular.
- A arquitectura corrente.
Módulo 4. Linguagem(ns) - comunicação ou engano?
- Percurso em torno dos sistemas de desenho.
- Cópia e citação.
- Tradição e modernidade.
- Representação e valor.
Módulo 5. O espaço doméstico – permanência(s) e descontinuidade(s)
- Tipos e modelos.
- Ordens interpretativas.
- Análise crítica de case studies.
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Bibliografia principal
AUGÉ, Marc, As Formas do Esquecimento, Almada, Íman Edições, 2001.
AAVV, Archives & Histoire de l‟ Architecture, ,Paris, Editions de La Villette, 1990.
AAVV, Archives d‟Architecture au Vingtième Siècle, Pierre Mardaga, Liége, 1991.
AAVV, Rethinking Architecture – A reader in cultural theory, Londres, New York, Routledge, 1997.
BACHELARD, G., La Poétique de l‟Espace, Paris, PUF, 1998.
BOUDON, P., Sur l‟espace architectural – Essai d‟epistemologie de l‟architecture , Paris, Dunod, 1977.
BOUDON, P. Le paradigme de l‘architecture, Quebec, Balzac, 1992.
BOUDON, P., Introduction à l‟architecturologie, Paris, Dunod, 1992.
BOURDIEU, P., Distinction : A social critique of the judgement taste, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1984.
COLOMINA, B., Privacy and Publicity : modern architecture as mass media, Massachusets, MIT Press, 1994.
CROOK, J.M., The Dilemmna of Style, : Architectural ideas from the picturesque to the post-modern, Londres,
John Murray, 1987.
ELEB, Monique, VIDAL, Anne Marie, L‟invention de l‟habitation urbaine, Paris 1880-1914 – architectures de la
vie privée, Hazan, Archives d‘Architecture Moderne, 1995
ELEB, Monique; CHATELET, Anne Marie; MANDOUL;Thierry, Penser l‟habiter : le logement en question, Liège,
Pierre Mardaga, 1990.
EPRON, J.P.Architecture - Une Anthologie - Tomo 1 La Culture Architecturale; Tome 2 Les Architectes et Le
Projet; Tome 3 La Commande en Architecture, Liège,Mardaga , 1993.
EPRON, Jean Pierre, L‟ architecture et la règle, , Liège, Mardaga 1981.
EPRON, J.P., Comprendre l‟Eclectisme, Paris, Norma, 1997.
FERRY, Luc, L‟Homme Dieu ou le Sens de la vie, Paris, Grasset, 1996.
FERRY, Luc, Homo Aestheticus L‟invention du goût à l‟âge democratique, Paris, Grasset, 1990.
FORTY, A., Words and Buildings, London, Thames and Hudson, 2000.
FOUCAULT, Michel, L‟Archéologie du Savoir,Paris, NRF, 1969.
FOUCAULT, M.,Les Mots et Les Choses, : une archéologie des Sciences humaines, Paris, Gallimard, 1990.
FOUCAULT, M.,‖What is an Author?‖ in Josue Hari (ed.) Textual Strategies : Perpectives in Post-Structuralist
Criticism , New York , Cornell Unversity Press, 1979.
GIRARD, Christian, Architecture et concepts nomades, Bruxelles , Pierre Mardaga, 1986.
GENETTE, Gérard, L‟œuvre d‟Art I. Immanance et Trascendance, Paris,Seuil, 1994,
GENETTE, Gérard, L‟œuvre d‟Art II. La relation esthétique, Paris,Seuil, 1997.
HABERMAS, Jurgen, L‟espace public, Paris, Payot, 1978.
KUBLER, G., A Forma do Tempo, Lisboa, Vega, 1987.
LEFEBVRE, Henri, La production de l‟espace, Paris, Anthropos, 2000.
LENIAUD, J.M, Les Batisseur d‟Avenir – Portraits d‟architectes XIX e XXe siècles, Paris, Fayard, 1998.
OLIVIER, Marc, Psychanalyse de la maison, Paris, Ed. du Seuil, 1971.
PELT, Robert van ; WESTFALL, Carroll William, Architectural Principles in The Age of Historicism, NewHaven
/London, Yale University Press, 1993.
RAPOPORT, Amos, House, form and culture, New Jersey, Prentice Hall, 1969
RAPOPORT, Amos., Pour une antropologie de la maison,Paris, Dunod, 1972
RYKWERT, J. La maison d‟Adam au Paradis, Paris, Seuil, 1976.
SCHAEFFER, Jean – Marie, Les Célibataires de l‟Art, Paris, Gallimard, 1996.
TRISTRAM, P., Living Space in Fact and Fiction, London and New York, Routledge, 1989.
VIRILIO, Paul, L‟Insecurité du Territoire, Paris, Stock, 1976.
WATKIN, David, Morale et architecture aux 19e et 20e siècles, Bruxelles, Mardaga, 1975.
YOUNES ; Chris ; MANGEMATIN,Michel , Lieux Contemporains, Paris, Descartes & Cie, 1997.

Método de Ensino
A disciplina organiza-se segundo dois princípios –o primeiro fornecer o quadro síntese dos processos de
investigação em arquitectura – num segundo registo explorar a partir da descodificação de objectos particulares
(fundamentalmente edifícios residenciais portugueses da 1ª metade do século XX )criar diagnósticos
particulares e linhas de abordagem específicas. As várias sessões lectivas privilegiam o duplo enfoque teorético
e aplicado.

Modo de Avaliação
Avaliação distribuída sem exame final
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Componentes de Avaliação
Um trabalho de pesquisa teórica e aplicada que se desenvolve em dois momentos distintos da disciplina.
1. Identificação de um tema de pesquisa (enquadrado na área de investigação do candidato) e definição da
metodologia a adoptar.
2.Entrega final sob a forma de um pequeno artigo.
3. Discussão do trabalho no espaço da aula.

Obtenção de Frequência
Sustentada no trabalho realizado bem como nas intervenções qualitativas ocorridas ao longo das sessões
lectivas.
Trabalho – 1ªfase – 50%.
Trabalho – 2ª fase – 40%.
Discussão – 10%.
Participação – assume um valor qualitativo.
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Nome do perfil

Projecto do Espaço Habitacional & Formas de Habitar.
Nome docente
André Tavares
Formação
Arquitecto

Grau
Professor Auxilar

Nome da UC
Experiências de investigação
Palavras-chave
Investigação, experiências, estudos de caso
Semestre
1º semestre

ECTS
5

tipo de UC
Teórico-prática

Objectivos da UC
O objectivo desta unidade curricular é analisar, debater e criticar hipóteses metodológicas, a partir de exemplos
específicos de estudos de caso, para a construção de práticas de investigação em arquitectura.
Programa resumido
Aula 1 : Análise : Auto-exemplo prático
A partir da prática pessoal que teve lugar no âmbito da elaboração dos livros Arquitectura Antituberculose, Os
fantasmas de Serralves e Novela Bufa do Ufanismo em Concreto esta aula tem como objectivo expor
problemas metodológicos concretos suscitados no âmbito do trabalho de investigação levado a cabo nesse
contexto.
Aula 2 : Crítica : O ataque às fontes
Com base nos conteúdos apresentados na primeira aula, neste segundo momento serão analisadas questões
relacionadas com a utilização de fontes documentais, nomeadamente as virtudes, perigos e potencialidades
que os múltiplos recursos oferecem.
Aula 3 : Debate : Esboço para uma teoria da arquitectura
O controlo epistemológico da investigação em arquitectura não esgota a questão da construção de sentido. A
partir da dialéctica entre estes dois pólos procurar-se-ão descortinar as coordenadas de um terreno possível
para a elaboração de uma teoria da arquitectura.
Aula 4 : Debate : Segundo exemplo prático
Será apresentado um exemplo de investigação por um autor convidado, onde métodos, contextos e objectivos
sejam substancialmente divergentes da experiência já debatida, permitindo gerar hipóteses alternativas às
estratégias teóricas apresentadas anteriormente.
Aula 5 : Crítica : Os géneros literários da arquitectura
Percurso através de exemplos maiores (e menores) de textos de arquitectura. Confronto desses exemplos com
as problemáticas e sentidos debatidos e analisados nas aulas iniciais.

Bibliografia principal
AA.VV., Shelter, Bolinas, Shelter Publications, 1973.
th
CONNAH, Roger, Writing Architecture, Fantômas, Fragmets, Fictions, an architectural journey through the 20
century, Helsinki, Rakennuskirja Oy, 1989.
FERRO, Sérgio, O canteiro e o desenho, São Paulo, ProLivros-Vicente Wissenbach, 2005.
[1.ª ed. 1976].
TAVARES, André, O tráfico do moderno : episódios da presença do betão armado nas estratégias de projecto
dos arquitectos nos primeiros anos do século XX, Dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de
Arquitectura da Universidade do Porto, 2008.
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Método de Ensino
As aulas estão organizadas em duas partes, sendo uma primeira (45 minutos) de exposição de conteúdos e
exemplos e, a segunda (45 minutos) de debate operativo sobre o assunto em questão.

Modo de Avaliação
Avaliação distribuída sem exame final

Componentes de Avaliação
A avaliação será realizada nas aulas e não estão contemplados trabalhos práticos. O aluno deverá comparecer
a um mínimo de três aulas para obter aproveitamento. A nota será atribuída por somatório, a partir da nota 7,
sendo atribuído um valor por cada uma das aulas assistidas, e zero, um ou dois valores a cada um dos
seguintes critérios: participação atenta, qualidade das observações. Os restantes quatro valores serão
atribuídos em função da classificação num teste de escolha múltipla, com duração de 20 minutos, a realizar
após a última aula.

Obtenção de Frequência
80% participação nas aulas, 20% teste.
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Nome do perfil

Projecto do Espaço Habitacional e Formas de Habitar
Nome docente
José Virgílio Borges Pereira
Formação
Sociologia

Grau
Professor Auxiliar

Nome da UC
Fundamentos da cultura moderna: espaço físico, espaço social e
dinâmicas institucionais
Palavras-chave
Divisões Socioespaciais; Espaços Públicos, Semipúblicos e Privados; Efeitos de lugar; Instituições e espaços.
Semestre
1º

ECTS
5

tipo de UC
Teórico-prática

Objectivos da UC
Promover o conhecimento dos processos de regulação social característicos das sociedades contemporâneas e
das suas contradições;
Dinamizar e sistematizar o conhecimento dos principais processos contemporâneos de vinculação entre espaço
e sociedade e as respectivas dinâmicas de reprodução e transformação social;
Documentar aprofundadamente a estruturação de modalidades diferenciadas de constituição de espaços
públicos, semipúblicos e privados e a pertinência das divisões sociais e simbólicas na sua génese diferenciada;
Promover um conhecimento sociológico detalhado sobre a génese dos processos referenciados em sociedades
como a portuguesa e estabilizar referenciais comparativos significativos.

Programa resumido
Espaço físico, espaço social e dinâmicas institucionais.
Opções teóricas e metodológicas.
Regulação, desregulação social e espaço nas sociedades contemporâneas.
História e tendências recentes.
Espaços físicos socialmente apropriados, classes sociais e culturas de classe
3.1. A estruturação dos espaços públicos, semipúblicos e privados na burguesia
3.2. A estruturação dos espaços públicos, semipúblicos e privados na pequena-burguesia
3.3. A estruturação dos espaços públicos, semipúblicos e privados no campesinato
3.4. A estruturação dos espaços públicos, semipúblicos e privados no operariado
3.5. Espaço físico socialmente apropriado e precariado

Bibliografia principal
Beaud, Stéphane ; Pialoux, Michel
2003 – Violences urbaines, violence sociale : genèse des nouvelles classes dangereuses, Paris, Fayard.
Bourdieu, Pierre
1979 – La Distinction, Paris, Minuit.
2000 - Les Structures sociales de l‟économie, Paris, Seuil.
Bourdieu, Pierre (dir.)
1993. La Misère du monde : la souffrance qui parle, Paris, Seuil.
Bourdieu, Pierre; Sayad, Abdelmalek
1964 – Le Déracinement. La crise de le l‟agriculture traditionnelle en Algérie, Paris, Minuit.
Butler, Tim; Savage, Mike (Eds.), Social Change and the Middle Classes, Londres, University College London
Press, pp. 188-204.
Certeau, Michel et al.
1994 – L‟Invention du quotidien, 2, Habiter, Cuisiner, Paris, Gallimard-Folio.
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Champagne, Patrick
2002 – L‟Héritage refusé. Paris, Seuil.
Coing, Henri
1966 – Rénovation urbaine et changement social. L‟îlôt nº 4 (Paris 13e), Paris, Éditions Ouvrières.
Costa, António Firmino
1999 – Sociedade de Bairro, Oeiras, Celta.
Crossick, Geoffrey; Haupt, Heinz-Gerhard
1998 – The Petite Bourgeoisie in Europe 1780-1914, Londres, Routledge.
Elias, Norbert
1989 – O Processo Civilizacional, 1º volume, Lisboa, D. Quixote.
1990 – O Processo Civilizacional, 2º volume, Lisboa, D. Quixote.
Grootaers, Dominique (org.)
1984 – Culture mosaïque, Bruxelas, Vie Ouvrière.
Groux, Guy; Lévy, Catherine
1993 – La Posséssion ouvrière. Du taudis à la propriété (XIXe-XXe siècle), Paris, Les Éditions de l‘Atelier.
Hoggart, Richard
1973/1975 – As Utilizações da Cultura, vols. 1 e 2, Lisboa, Presença.
Juan, Salvador
1991 - Sociologie des genres de vie, Paris, PUF.
Juan, Salvador; Anne Largo-Poirier; Hélène Orain; Jean-François Poltorak
1997 - Les Sentiers du Quotidien, Paris, L‘Harmattan.
Lamont, Michèle
1992 – Money, Morals and Manners, Chicago, UCP.
Lüdtke, Alf
1994 – L‟Histoire du quotidien, Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l‘Homme.
Magri, Susanna ; Topalov, Christian (Orgs.), Villes ouvrières 1900-1950, Paris, L‘Harmattan.
Masclet, Olivier
2006 - La Gauche et les cités, Paris, La dispute.
Noiriel, Gérard
2002 – Les Ouvriers dans la société française, Paris, Éditions du Seuil.
Pereira, Virgílio Borges
2005 – Classes e Culturas de Classe das Famílias Portuenses, Porto, Afrontamento.
Pinto, José Madureira - Estruturas sociais e práticas simbólico-ideológicas nos campos, Porto, Afrontamento,
1985.
Pinto, José Madureira; Pereira, Virgílio Borges, ―Classes, relações de habitus e efeitos de lugar‖, Cadernos de
Ciências Sociais, 24, 2007.
Pinçon, Michel; Pinçon-Charlot, Monique – Grandes fortunes, Paris, Payot, 1997.
– Sociologie de Paris, Paris, La Découverte, 2004.
Queiroz, Maria Cidália; Gros, Marielle Christine
2002 - Ser Jovem num Bairro de Habitação Social, Porto, Campo das Letras.
Rémy, Jean ; Voyé, Liliane
1996 – Cidade : Rumo a uma Nova Definição? Porto, Afrontamento.
Saint Martin, Monique
1993 – L‟Espace de la noblesse, Paris, Métaillé.
Sansot, Pierre
1971 – La Poétique de la ville, Paris, Klienckseck.
Schwartz, Olivier
1990 – Le Monde privé des ouvriers, Paris, PUF.
Teixeira, Manuel C.
1996 - Habitação Popular na Cidade Oitocentista, Lisboa, FCG/JNICT.
Topalov, Christian
1987 – Le Logement en France. Histoire d‟une marchandise impossible, Paris, Presses de la Fondation
Nationale des Sciences Politiques.
Verret, Michel
1995 – L‟Espace ouvrier, Paris, L‘Harmattan.
Wacquant, Loïc
2008 - Urban Outcasts, Cambridge, Polity Press.
Willmot, Peter ; Alan Murie
1990 – La Paupérisation du logement social. Le cas de la Grande-Bretagne et de la France, Paris, L‘Harmattan.
Wynne, Derek
1998 – Leisure, Lifestyle and the New Middle Class, Londres, Routledge.
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Método de Ensino
Aulas teórico-práticas

Modo de Avaliação
Avaliação distribuída sem exame final

Componentes de Avaliação
Elaboração de um Relatório Escrito Individual.

Obtenção de Frequência
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Nome do perfil

Projecto do Espaço Habitacional e Formas de Habitar
Nome docente
Francisco José Barata Fernandes

Formação

Grau

Arquitectura

Professor Associado

Nome da UC
Espaço Habitacional – Módulo 1 *
Palavras-chave
Arquitectura, casa, habitação urbana, cidade, malha urbana, parcela, espaço público, fachada, logradouro,
programa, organização do espaço, tipo, permanência, adaptabilidade, unifamiliar, plurifamiliar
Semestre
2º

ECTS
5

tipo de UC
Teórico-prática

Objectivos da UC
Nesta unidade curricular pretende-se transmitir a informação necessária à caracterização e identificação de
factos arquitectónicos e urbanos estruturadores do pensamento disciplinar sobre as arquitecturas do habitar.
Pretende-se desenvolver experiências de análise e síntese de propostas arquitectónicas, com distintos
impactos na construção da cidade ou do território urbanizado e pertencentes a distintos momentos do processo
histórico em que as tais propostas se integram. Pretende-se estimular o cruzamento de múltiplos saberes
convergentes no entendimento de um conceito nuclear em Arquitectura: Habitar

Programa resumido
O programa está estruturado partindo-se do princípio que no 3º ciclo existe já um conhecimento básico
devidamente estruturado sobre a matéria e, por conseguinte, deverá privilegiar-se a apresentação de questões
dominantes nesse campo da teoria e da prática arquitectónica. Assim, enunciam-se temas que serão
desenvolvidos de forma articulada entre si.
- A poética do habitar na cultura arquitectónica. Introdução ao conceito de habitação urbana na história da
arquitectura ocidental.
- A caracterização das formas do habitar na caracterização das formas da cidade europeia.
- Conceitos de tipologia de habitação e de morfologia urbana. Habitação unifamiliar e habitação plurifamiliar.
Formulação do conceito de habitação colectiva a partir do Movimento Moderno.
- Constantes e variantes nas matrizes de habitação urbana.
- Conceitos de ―urbanidade‖ do espaço público nas propostas urbanas mais significativas do Movimento
Moderno. Consequências na concepção dos novos espaços residenciais.
- Tipologias de habitação na relação urbanística: centro e periferia.
- A cidade do Porto como caso de estudo. Transformações dos tipos de residência da burguesia urbana do séc.
XVII ao séc. XIX.
- A cidade do Porto como caso de estudo. Transformações dos tipos de residência da burguesia urbana do séc.
XIX ao séc. XX (até ao 2º pós guerra).
- A cidade do Porto como caso de estudo. O regulamento de 1951, na CM do Porto, e o fim da transição
clássica nos modelos de habitação urbana da burguesia portuense.

Bibliografia principal
AA. VV. - Morphologie urbaine et parcellaire - Presses Universitaires de Vincennes, Paris, 1988
Bachelard, Gaston - La poétique de l‘espace - P.U.F., Paris, 1992 (1957)
Caniggia, Gianfranco; Maffei, Gian Luigi - Lettura dell‘edilizia di base - Marsilio, Veneza, 1993
Choay, Françoise - La regola e il modelo. Sulla teoria dell‘architettura e dell‘urbanistica Officina edizione, Roma, 1986
Cruickshank, Dan; Wyld, Peter - Georgian town houses and their details Buttterworth Architecture, Londres, 1990
Fernandes, Francisco Barata - Transformação e Permanência na Habitação Portuense
– as formas da casa na forma da cidade – FAUP / publicações, Porto, 1999
Ferrão, Bernardo José - Projecto e transformação urbana do Porto na época dos Almadas 1758/1813 FAUP / Publicações, Porto, 1997
Martí, Carlos - Las formas de la residência en la ciudad moderna
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Servicio de Publicaciones de la UPC, Barcelona, 1991
Martí, Carlos - Le variazoni dell‘identità - Clup, Milão, 1994
Monestiroli, António - La arquitectura de la realidad - Ediciones del Serbal, Barcelona, 1993
Montaner, Josep Maria - Las formas del siglo XX - Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2002
Norberg-Schulz, C. - L‘habitare. L‘insediamento, lo spazio urbano, la casa - Electa, Milão, 1984
Richardson, A. E. - An Introduction to Georgian Architecture - Art and Technics Ltd., Londres, 1949
Rybczynsky, Witold - La Casa. Historia de una idea - Edicion Nerea, Madrid, 1986
Rykwert, Joseph - La casa di Adamo in Paradiso - Mondadori, Milão, 1977
Sola-Morales, Ignasi – Territórios - Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2002
Sola-Morales, Ignasi - Diferencias. Topografia de la arquitectura contemporânea Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2003
Veiga de Oliveira, E.; Galhano, F. - Casas Esguias do Porto e Sobrados do Recife - Pool Editorial, Recife, 1986
Viollet-Le-Duc - Histoire de l‘habitation humaine - Pierre Mardaga, 1986
William, Mitchell - e-topia - Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001

Método de Ensino
A unidade curricular desenvolver-se-á com aulas de natureza expositiva e com aulas dirigidas para a motivação
do debate sobre matérias apresentadas ou para o aprofundamento de questões específicas solicitadas por
trabalhos de investigação em curso. Procurar-se-á cruzar sessões de abordagem de questões gerais de teoria
com sessões destinada à análise e crítica de casos concretos.

Modo de Avaliação
Avaliação distribuída com exame final (o exame final, a realizar no fim do 2º semestre, incidirá sobre temas e
questões sumariados na unidade curricular, sendo composto por uma prova escrita e pela discussão da
mesma)

Componentes de Avaliação
Participação nas aulas e nas sessões de debate (20%), apresentação de fichas-síntese das aulas, sempre que
solicitadas (20%), exame final (60%) **

Obtenção de Frequência
75% de presenças

* - O módulo 2 será leccionado pelo Prof. Doutor Luís Soares Carneiro.
** - O exame será realizado no final do semestre e abarcará a matéria dos dois módulos.
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Nome do perfil

Projecto do Espaço Habitacional e Formas de Habitar
Nome docente
Luís Soares Carneiro
Formação
Arquitectura

Grau
Professor Auxiliar

Nome da UC
Espaço Habitacional – Módulo 2 *
Palavras-chave
Arquitectura; Cidade; Sécs. XX-XXI; Residência/Habitação Colectiva; Tipologia/Distribuição/Fogo.
Semestre
2º

ECTS
5

tipo de UC
Teórico-Prática

Objectivos da UC
(Do Módulo 2):
Estudo e investigação das lógicas de interdependência Cidade/Edifício/Fogo e suas mecânicas internas na
Habitação Colectiva dos sécs. XX-XXI

Programa resumido
(Do Módulo 2):
A importância das transformações actuais das formas de residência e da estrutura da habitação colectiva,
assim como todo o conjunto das alterações previsíveis, constituem material de estudo e reflexão de extrema
oportunidade. A compreensão da formação dos modelos e modos de vida gerados no séc. XX constitui um
fundo de experiencia e conhecimento essencial para entender e enquadrar as transformações presentes e
poder abordar a arquitectura residencial colectiva do séc. XXI.
Propomo-nos abordar um conjunto de temas, da cidade ao fogo e da cultura à tecnologia, susceptível de forjar
uma base para entender o passado recente e construir convições para o presente com base em nove temasaula:
1. Introdução à temática do edifício residencial / habitação colectiva;
2. Cidade e Edifício Residencial;
3. As transformações dos edifícios residenciais no Séc. XX; Análise de casos paradigmáticos da arquitectura
residencial do Séc. XX;
4. Do edifício-continuidade ao edifício-monumento;
5. Interacções entre sistemas tipológicos, distributivos e fogos;
6. Flexibilidade, tranformabilidade e adaptabilidade do edifício residencial e do fogo;
7. Tradição e permanência versus sustentabilidade e inovação;
8. Continuidades, extremos e anomalias;
9. Complexidades e problemas actuais do projecto de edifícios residenciais.

Bibliografia principal (máximo 2 páginas)
(Do Módulo 2)
AA.VV. Landscape architeture and town planning in the Netherlands. Ed. Bussum. Toth. 1996.
AA.VV. Le architetture dello spazio pubblico, Electa, Milano, 1997
ACOSTA, Wladimiro. Vivienda y ciudad. Ed. Anaconda. Buenos Aires. 1947.
ARNOLD, Françoise, Le logement collectif: de la conception à la réhabilitation, Le Moniteur, Paris, 2005;
COLLIGNON, Beatrice, STASZAK, Jean-François, Espaces domestiques: construire, habiter, representer, Actes
du Colloque international sur les espaces domestiques 17-20 septembre 2002, Institut de Geographie de Paris,
Bréal, Rosny-sous-Bois, 2004;
COLQUHOUN, Ian, FAUSET, Peter G., Housing Design: An International Perspective, B T Batsford Ltd, 1992
Complejos residenciales. Arquitectura actual, Instituto Monsa de Ediciones, 2007.
DEPLAZES, Andrea, ed., Constructing Architecture, Birkhauser Publishers, basel, 2005;
Ecourbanismo, entornos urbanos sostenibles : 60 proyectos, GG, Barcelona, 1999
Edificios de Apartamentos. Arquitectura actual, Instituto Monsa de Ediciones, 2007.
ELEB, Monique, CHATÊLET, Anne-Marie, Urbanité, sociabilité et intimité: des logements d‟aujourd‟hui, L‘Épure,
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Paris, 1997
ELEB, Monique, DEBARRE-BLANCHARD, Anne, introd. de Michelle Perrot, Architectures de la vie privée:
maisons et mentalités, XVIIe-XIXe siècles, Archives d‘architecture moderne, Bruxelles, 1989;
ELEB, Monique, DEBARRE-BLANCHARD, Anne, L‟invention de l‟habitation moderne, Paris, 1880-1914:
architectures de la vie privée, suite, Archives d‘architecture moderne, Paris, 1995;
ELEB, Monique, VIOLEAU, Jean-Louis, Entre voisins: dispositif architectural et mixité sociale, L‘Épure, Paris,
2000;
ELEB, Monique; CHÂTELET, Anne-Marie, Urbanité, sociabilité et intimité. Des logements d'aujourd'hui. Paris,
Les Éditions de l'Épure, 1997.
FLAMAND, Jean-paul, L‘abecedaire de la maison, Paris, La Villette, 2004;
GARCÍA NAVARRO, Justo, DE LA PEÑA PAREJA, Eduardo: El cuarto de baño en la vivienda urbana : una
perspectiva histórica, Fundación Cultural COAM, Madrid, 2001.
GAST, Klaus-Peter, Living Plans, Birkhauser publishers, Basel, 2005;
GAUSA, Manuel, Housing: nuevas alternativas, nuevos sistemas, Actar, Barcelona, 1998.
GIMÉNEZ, Antonio, Vivienda Colectiva, Editorial Pencil, 2007.
GROSBOIS, Louis-Pierre, Handicap et construction: conception et réalisation, espaces urbains, bâtiments
publics, habitations, équipements et materiels adaptés, Le Moniteur, Paris 2003;
HABRAKEN, N., El Diseño de Soportes, Barcelona, Ed. Gilli,1980;
HAUMONT, Bernard, MOREL, Alain, (ed), La société des voisins: partager un habitat collectif, Éditions de la
Maison des Sciences de l‘Homme, Paris 2005;
HEBEL, Dirk, STOLLMANN, Jorg, (ed.s), Bathroom Unplugged, Birkhauser Publishers, Basel, 2005;
Housing in Europe. 1900-1979, (coord. Giorgio Trebi) Bologna, Edizioni Luigi Parma, 1979
Il Progetto Domestico. La casa dell'uomo: archetipi e prototipi, (coord. Georges Teyssot), Milano, Electa, 1986.
Innovación en Vivienda Social, Rojals del Álamo, Marta. Structure - Links internacional, 2005
KIRSCHENMANN, Jorg C. El Hábitat, GG, Barcelona, 1980.
KIRSCHENMANN, Jorg C. Vivienda y espacio público. GG, Barcelona, 1985.
KLEIN, Alexander, Vivienda mínima, 1906-1957, GG, Barcelona, 1980.
L‟accessibilité des batiments d‟habitation collectifs neufs, Publication DGUHC, Paris, Juin 2004
LLEÓ Blanca, et all, Informe habitar, Madrid, Emp. Municipal de la Vivienda de Madrid, 2000;
LLEÓ, Blanca, El sueño de habitar, Madrid, Fundación Caja de Arquitectos, 1998.
LUPTON, Ellen y ABBOT MILLER, J., El cuarto de baño, la cocina y la estética de los desperdicios, Madrid,
Ayuntamiento de Madrid, 1995;
MARTÍ ARIS, Carlos, ‗La manzana en la ciudad contemporánea‘, in Urbanismo, Nº31, COAM, Madrid, 1999.
MARTÍ ARIS, Carlos, Las formas de la residencia en la ciudad moderna, ETSAB, Barcelona, 1999;
MARTÍ ARIS, Carlos, Las variaciones de la identidad, El Serbal, 1993.
MONTEYS, Xavier y FUERTES, Pere, Casa Collage: un ensayo sobre la arquitectura de la casa, Barcelona,
GG, 2001;
PANERAI, Philippe et al., Formas urbanas: de la manzana al bloque, Barcelona, GG, 1986;
PARICIO, I., Alternativas a la vivienda: del estuche a la caja. Arquitectura Viva, 1996, n° 49, pág. 42.
PARICIO, I., SUST, X. La Vivienda Contemporánea. Programa y tecnología. Barcelona: ITEC, 1998.
PARICIO, Ignacio, ‗Las razones de la forma en la vivienda masiva‘. Cuadernos de arquitectura, Nº96, COACB,
Barcelona.
PARICIO, Ignacio, ‗Las razones de la forma en la vivienda masiva‘, in revista Cuadernos, Nº96, COACB,
Barcelona.
PARICIO, Ignacio, La vivienda contemporánea, programa y tecnología,
Péripheriques / IN-EX projects: Your House Now, Birkhauser Publishers, Basel, 2003;.
Plus: La vivienda colectiva. Territorios de excepción, Frédéric Druot, Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal
Andreas Ruby, Ilka Ruby (intro.), Barcelona, Gustavo Gili, 2007.
Quaderns d‟arquitectura i urbanisme, n. 145, 1456, 147, 148, 149, 164 e 165.
QUETGLAS, Josep, "Habitar", Circo, 1994 nº 15.
RAVETLLAT MIRA, Pere Joan. Bloques de viviendas : una perspectiva contemporánea. Barcelona : Gustavo
Gili, 1992.
Revista A&V, Monografías de Arquitectura y Vivienda, Nº56, noviembre 1995.
Revista A&V, Monografías de Arquitectura y Vivienda, Nº67, septiembre-octubre 1997.
Revista A&V, Monografías de Arquitectura y Vivienda, Nº86, noviembre-diciembre 2000.
Revista A+T, ‗Vivienda y flexibilidad (I)‘, Nº12, 1998.
Revista A+T, ‗Vivienda y flexibilidad (II)‘, Nº13, 1998.
Revista Architectural Design, ‗Housing Flexibility/Adaptability?‘, Fev. 1974.
Revista Architectural Design, ‗Housing, Flexibility?‘, Nov. 1973.
Revista Arquitectura Viva, n 53.
Revista Arquitectura Viva, Nº 36.
Revista Arquitectura Viva, Nº 81
Revista Lotus International, ‗L‘evoluzione del concetto di abitazione, 1870-1970‘, Kenneth Frampton, Nº10,
Milán, 1975.
ROWE, Colin. Ciudad Collage. Gustavo Gili. Barcelona. 1981.
ROWE, Peter G., Modernity and housing. Cambridge, The MIT Press, 1993.
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RYBCZYNSKI, Witold, La casa. Historia de una idea. Madrid, Nerea, 1992.
SCHNEIDER, Friederike (ed), Floor Plan Manual, Birkhauser Publishers, Basel, 2004;
SHERWOOD, Roger. Prototipos residenciales del Movimiento Moderno. Gustavo Gili. Barcelona. 1983.
SOLÀ MORALES, I. de, Presente y futuros. Arquitectura en las ciudades, Barcelona, Actas del Congreso de la
UIA, 1996.
SOLÀ MORALES, Manuel de, Las formas de crescimiento urbano, Barcelona, Edicions UPC. 1997;
SPECHTENHAUSER, Klaus, (ed.), The Kitchen, Birkhauser Publishers, Basel, 2005;
SUST X. Innovación tecnológica e innovación tipológica, in Vivienda innovación y proyecto. Barcelona, Colegio
de arquitectos de Cataluña, 2000.

Método de Ensino
Sessões de exposição / Debates/ Exercícios pontuais de análise de projectos

Modo de Avaliação (apagar o não aplicado):
Avaliação distribuída com exame final **

Componentes de Avaliação
Participação nas aulas e nas sessões de debate (20%), apresentação de fichas-síntese das aulas, sempre que
solicitadas (20%), exame final (60%) **

Obtenção de Frequência
Presença do aluno em pelo menos 75% das aulas previstas

* - O módulo 1 será leccionado pelo Prof. Doutor Francisco Barata.
** - O exame será realizado no final do semestre e abarcará a matéria dos dois módulos.
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Nome do perfil

Projecto do Espaço Habitacional e Formas de Habitar
Nome docente
Raquel Henriques da Silva
Formação
História da Arte

Grau
Professor Auxiliar

Nome da UC
Cultura artística contemporânea: temas e questões
Palavras-chave
Vanguarda. Modernidade. Cultura visual. Arte. Anti-arte
Semestre
2

ECTS
5

tipo de UC
Teórico-prática

Objectivos da UC
1 – Conhecer e problematizar a história das artes visuais desde finais do século XIX.
2 – Reconhecer produções artísticas particularmente relevantes em todos os domínios da cultura visual.
3 – Discutir e aplicar o conceito de vanguarda.
4 – Definir conceitos de primitivismo, ingenuísmo, artes populares, simbolismo, cubismo, fauvismo,
abstraccionismo, surrealismo, dada, pop, conceptualismo, body art, land art.
5 – Reconhecer criticamente os principais movimentos das vanguardas artísticas
6 – Caracterizar a cena artística europeia em momentos históricos fundamentais: cerca de 1900; 1930; 1945;
1960-70; 1980
7 – Verificar a emergência de práticas artísticas questionantes dos géneros tradicionais de pintura e escultura.
8 – Discutir os conceitos de modernismo e pós-modernismo.
9 – Verificar a emergência de novos temas para o trabalho artístico, relacionadas com as questões de género e
o multiculturalismo.
10 – Reflectir sobre os elementos caracterizadores de obra de arte na contemporaneidade.
11 – Discutir as instâncias legitimadoras da arte contemporânea: os museus, o mercado, os curatores.

Programa resumido
I – A Modernidade como provocação
Desenvolvimentos e crise das tendências artísticas do final do século XIX. A procura do próprio da pintura:
fauves, cubistas, expressionistas, futuristas e abstraccionistas. Denegação da tradição e as poéticas da pura
inventividade. Os reptos da etnografia: as estéticas das artes não europeias, do ingenuísmo e das artes
populares.
II – A Modernidade como construção e desconstrução radical
As poéticas da Bauhaus. O abstraccionismo como ciência da arte. O dadaísmo em tempos de Guerra. Os
primeiros surrealistas. Duchamp e a proclamação do que é a arte: o ready-made. O alargamento dos campos
artísticos: bailado, teatro, cinema, fotografia.
III – A Modernidade como sistema(s)
Confrontos em tempos de Guerra e de Guerra Fria. Os realismos socialistas e os regressos à ordem sob os
regimes autoritários. O triunfo do expressionismo abstracto em Nova Iorque. O corpo e o gesto como lugar da
arte.
IV – A Modernidade como lugar de vida
Os anos 60: a emergência da Pop e as culturas juvenis urbanas. Definições, crises e alargamento do
escultórico. As artes anti-museu: perfomances, instalações, circuitos e viagens. Land art e Body Art.
Emergência da vídeo art. As cesuras do conceptualismo. Novas proclamações da arte política: o artista como
operador estético.
V – A Modernidade denegada e a emergências de novos temas
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Factos e contrafactos do Pós-modernismo. Os regressos à Pintura como sintoma do fim do ciclo das
vanguardas. As questões do fim do século: género e multiculturalismo. O desaparecimento dos centros e a
afirmação das periferias. O museu e a galeria como laboratórios de trabalho.

Bibliografia principal
Amadeo de Sousa Cardoso. Diálogo de vanguardas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2006 (catálogo de
exposição comissariada por Maria Helena de Freitas).
Arte alemã do pós-guerra. Lisboa: Centro Cultural de Belém, 2000 (catálogo de exposição)
AVILA, Maria Jesùs; CUADRADO, Perfecto E. – Surrealismo em Portugal 1934-1952. Lisboa: Instituto
Português de Museus e Museo Extremeño e IberoAmericano de Arte Contemporâneo, 2001 (catálogo de
exposição).
BARTHES, Roland – A Câmara Clara. Lisboa: Edições 70, 1989.
Batalha pelo Conteúdo. Exposição documental. Movimento neo-realista português. Câmara Municipal de Vila
Franca de Xira, 2007 (direcção: David Santos)
Circa 1968. Porto: Fundação de Serralves, 1999 (catálogo de exposição).
DELEUZE, Gilles – O mistério de Ariana. Lisboa: Vega, 1996
Ernesto de Sousa. Revolution my Body. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1998 (catálogo d4e exposição
comissarada por Miguel Wandschneider).
FOUCAULT, Michel – O que é um autor? Lisboa: Vega,2000 (prefácio de José A. Bragança de Miranda e
António Fernando Cascais).
GOMBRICH, E.H. – The story of Art. Phaidon, 16ª ed., 1999.
KANDINSKY, Vassily – Do espiritual na arte.Lisboa: Dom Quixote, 1987 (Prefácio e nota biobibliográfica de
António Rodrigues).
KLEE, Paul – Escritos sobre arte. Lisboa: Cotovia, 2001
KRAUSS, Rosalind E. – The Optical Unconscious. The MIT Press, 5ª ed. 1998.
KWY Paris 1958-1968. Lisboa: Centro Cultural de Belém/Assírio &Alvim, 2001 (catálogo de exposição).
LOOCK, ULrich (ed.) – The 80‟s. A topology. Porto: Fundação de Serralves, 2006 (catálogo de exposição)
MERLEAU-PONTY – O olho e o espírito. Lisboa: Vega, 1992.
ORTEGA Y GASSET, José – A desumanização da arte. Lisboa: Veja, 1996 (Prefácio de Maria Filomena
Molder).
PANOFSKY, Erwin – ―The Ideological Antecedents of the Rolls-Royce Radiator‖ in Three Essays on Style. The
MIT Press, 1995.
PERNES, Fernando (coord.) – Panorama. Arte portuguesa no século XX. Porto: Campo das Letras/Fundação
de Serralves, 1999.
VALÉRY, Paul – Discurso sobre a estética. Poesia e pensamento abstracto. Libos: Veja, 1995

Método de Ensino
Teórico-prático; visitas a museus e exposições; convite a artistas e curadores para participarem nas sessões de
trabalho.

Modo de Avaliação
Avaliação distribuída sem exame final

Componentes de Avaliação
Apresentação oral e escrita de: a) análise formal e estética de uma obra artística; b) recensão crítica de um
texto de artista ou de um capítulo de obra historiográfica; c) elaboração de uma súmula pessoal de um ou de
um conjunto de movimentos artísticos. Participação nas sessões de trabalho.

Obtenção de Frequência
Obtenção de classificação de BOM (pelo menos 14 valores) no conjunto das componentes da avaliação.
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Nome do perfil

Projecto do Espaço Habitacional e Formas de Habitar
Nome docente
José Manuel da Silva Bártolo
Formação
Ciências da Comunicação

Grau
Professor Adjunto

Nome da UC
Dispositivos Políticos na Arquitectura Contemporânea
Palavras-chave
Discurso; Dispositivo; Arquitectura; Poder.
Semestre
2º

ECTS
5

tipo de UC
Teórica

Objectivos da UC
Na passagem do século XIX para o século XX, a Arquitectura é chamada a definir a disposição de elementos
no espaço e a operar a sua ordenação dentro de uma lógica que podemos designar de política moderna. O
espaço da cidade moderna, quer público quer privado, passa a ser agenciado por um processo de
racionalização técnica e objectivação das relações sociais orientado por critérios sociais de utilidade, regulação
e controlo que, sob vários aspectos, diferentes doutrinas, do Utilitarismo ao Positivismo, professam.
Através da Arquitectura e do Design operavam-se assim processos intencionais, subsumidos por lógicas
políticas, de ―produção do espaço‖, para usarmos a expressão de Henri Lefebvre, que envolvem,
simultaneamente, uma determinada produção, circulação e legitimação de conhecimento e de poder.
O título de uma famosa entrevista realizada, em 1982, por Paul Rabinow a Michel Foucault – ―Espaço,
conhecimento e poder‖ – sublinhava precisamente esta solidariedade entre processos de ordenação e
equipamento do espaço, ligados à Arquitectura e ao Design, e processos de saber e de poder que
simultaneamente legitimam e são legitimados por aqueles.
A Arquitectura e o Design modernos redefinem o espaço físico tornando-o um prolongamento do exercício
politico. Tal é evidente na criação de tipologias arquitectónicas capazes de acolherem diversos aparelhos
disciplinares – a fábrica, a escola, a prisão – e em toda uma produção teórica e material que, de uma forma
mais subtil ou mais explícita (como o panopticismo e, de um modo geral, a arquitectura utilitarista), se assume
como política continuada por outros meios.
A reflexão política associada à Arquitectura Contemporânea, revisitando todos os mecanismos de ligação entre
espaço, conhecimento e poder modernos, actualiza-os à luz de dois dados novos: as novas formas de
representação do poder nos equipamentos arquitectónicos, num contexto pós-monumental e, crescentemente,
pós-material, e a crítica da ideologia em Arquitectura (Tafuri; Frederic Jameson).
Trata-se de actualizar quer a identificação, quer a reflexão sobre os discursos e as práticas políticas à luz de
uma compreensão da arquitectura, de um envolvimento tecnológico, de uma organização social e de um
aparelhamento político novos.
Face à instabilidade do espaço contemporâneo, compete à Arquitectura estabilizar uma ordem material e social,
sabendo-se que dentro da ordem material circulam diverso operadores imateriais – discursos, regras, ideologias
– e que dentro da ordem social, se joga o equilíbrio, sempre precário, entre o espaço individual e o espaço
público, entre a casa e a polis.
Envolvendo estas reflexões e referências, o objectivo da UC Dispositivos Políticos na Arquitectura
Contemporânea é o de analisar o modo como a Arquitectura e o Design, entre o final do século XIX e a
contemporaneidade, foram colocados ao serviço de um poder politico. Analisar-se-á, igualmente, as
ressonâncias politicas nos discursos e nas práticas da Arquitectura e do Design Modernos e Contemporâneos.
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Programa resumido
A Modernidade como projecto politico e social
Civilização e Cultura
Arquitectura, Design e Filosofia Politica no séc. XIX
O Design Moderno e a nova Cultura do Projecto
Panopticismo e Biopoder
A ideia de um ―Design Total‖
Ideologia e Utopia em Arquitectura
Os conceitos de ―Ideologia‖ e ―Utopia‖ em Paul Ricoeur
O Projecto como crítica e a critica da ideologia (Tafuri; Jameson)
Novos paradigmas e novos paradoxos (Tschumi) na Arquitectura Contemporânea; a dimensão ideológica da
contra-cultura e do pós-funcionalismo (Peter Eisenman) em Arquitectura
Arquitectura e Neopanopticismo
Os novos dispositivos tecnológicos
Formas de vigilância e punição no espaço digital
Ideologia e Utopia nos discursos e práticas da Ciber e da Bioarquitectura.

Bibliografia principal
Afonso, Rui Braz e Furtado, G. (Coord.), Arquitectura – máquina e corpo, FAUP, Porto, 2006.
Certeau, Michel, A invenção do Cotidiano, Editora Vozes, Petrópolis, 2003.
Foucault, Michel, Surveiller et punir, Gallimard, Paris, 1975.
Habermas, Jurgen, Técnica e ciência como ―ideologia‖, Edições 70, Lisboa, 2001.
Hays, Michael K. (Ed.), Architecture theory since 1968, MIT Press, Cambridge, MA, 2000.
Hirst, Paul, Space And Power: Politics, War and Architecture, Polity, N.Y., 2005.
Leach, Neil (Ed.), Rethinking Architecture, Routledge, London, 1997.
Lima, Luiz Costa, O controle do imaginário: Razão e imaginário nos tempos modernos, Forense, Rio de Janeiro,
1983.
Marcus, George H., Functionalist Design, Prestel, New York, 1995.
Morris, William, Artes Menores, Antígona, Lisboa, 2003.
Mumford, Lewis, História das Utopias, Antígona, Lisboa, 2007.
Ricoeur, Paul, Ideologia e Utopia, Edições 70, Lisboa, 1991.
Thackara, John, Design after modernism, Thames & Hudson, London, 1988.
Wilk, Christopher, Modernism, Designing a new world, V&A, London, 2006.

Método de Ensino
Aulas de exposição e debate com suporte audiovisual.

Modo de Avaliação
Avaliação distribuída com exame final

Componentes de Avaliação
Trabalho de investigação e Exame escrito.

Obtenção de Frequência
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Nome do perfil

Projecto do Espaço Habitacional e Formas de Habitar
Nome docente
Gonçalo Miguel Furtado Cardoso Lopes
Formação
Arquitectura

Grau
Professor Auxiliar

Nome da UC
Concepção do Habitar: Produção Teórica e Projectual Pós-Moderna e
Contemporânea
Palavras-chave
Habitar, Teoria, Projecto, Pós-Moderno, Contemporâneo.
Semestre
2º Semestre

ECTS
5 ETCS

tipo de UC
Teórico-Prática

Objectivos da UC
Considerando como campo de estudo a concepção arquitectónica do habitar, a disciplina visa:
- promover o contacto com produção teórica posterior á modernidade; e estimular a reflexão sobre a
Arquitectura pós-moderna, desconstrutivista, ‗digital‘ e emergente.
- promover o contacto com recentes experiências projectuais e arquitectos de relevo
- estudar o projecto e formas do habitar dentro de uma perspectiva cultural ampla; promovendo a reflexão sobre
o seu potencial contemporâneo

Programa resumido
O fenómeno da Arquitectura compreende tanto o albergue como a concepção e experiência do habitar humano;
expressando-se este último em escalas diversas, que vão da cidade ao abrigo residencial que maioritariamente
a constrói. Sendo o habitar humano objecto de uma história de continuidades e rupturas - quanto a formas,
ideias e vivências - qualquer acto arquitectónico que o vise requer simultaneamente ponderar entre a
representação de invariantes e o acomodar de mudanças. O presente curso propõe abordar a concepção
arquitectónica do habitar enquanto ‗continuum‘ de teorias-projectos-construções, concentrando a sua atenção
no período que medeia a pós-modernidade e o presente.
Ao longo das sessões focar-se-ão desenvolvimentos chave da produção teórica e projectual recente,
enquadrando as várias ocorrências relacionadas com o habitar dentro do amplo quadro cultural que lhe é
contemporâneo e o qual expressam. Os desenvolvimentos de âmbito teórico a abordar estarão relacionados
com os principais debates ocorridos na disciplina ao longo das últimas décadas e que se podem organizar em
termos gerais de acordo com os seguintes vectores: a crise e continuidade do projecto moderno; o alcance e
problemáticas das alternativas pós-modernas; e as bases conceptuais-técnicas das experimentações mais
recentes e pós-Desconstrução. Desenvolvimentos concretizados no mundo do projecto e/ou da edificação mediante a experimentação de sistemas espaciais, tipológicos, construtivos, etc - serão paralelamente
abordados mediante a análise de dispositivos espaciais precisos da autoria de arquitectos como Molino, De
Carlo, Price, Tschumi, MVRDV, Abalos e Herreros, e Diller & Scofidio.
Assim, as sessões serão organizadas segundo a seguinte sequência:
a) Concepção do Habitar: Projecto, Teoria e Construção.
b) Modernidade Larga: Produção Teórica-Historiográfica e sua Reconceptualização
c) Transição do Pós-guerra: Positivismo, Existencialismo e Fenomenologia
d) Apresentação de Casos de Estudo
e) Pós-Modernidade I: O Salto Pós-Moderno e as novas posturas Teórico-Práticas
f) Pós-Modernidade I: Estruturalismo e Teoria de Arquitectura
g) Pós Modernidade I: A Superação do Estilo Internacional e os Ecletismos Historicistas
h) Apresentação de Casos de Estudo
i) PósModernidade II: Neo-Modernismo e Regionalismos Críticos
j) Pós-Modernidade II: Pós-estruturalismo e Teoria de Arquitectura
k) Pós-Modernidade II: Arquitectura Desconstrutivista e a Abertura Holandesa
l) Apresentação de Casos de Estudo
m) Pós-Modernidade III: Arquitectura Virtual e Evolucionária
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n) Pós-Modernidade III: Arquitectura Emergente e o Sindroma Pós-Moderno
o) - Concepção do Habitar - Autonomia Critica e Projectos-‗Outros‘.
A disciplina terá um modelo misto teórico-prático, compondo-se cada sessão de dois tempos. Num primeiro
tempo ocorrerá uma exposição oral pelo docente das referidas matérias teóricas e exemplos práticos (projectos
construídos ou não). Num segundo tempo, ocorrerá a discussão em turma das matérias expostas e da sua
potencial relação com as investigações em desenvolvimento pelos alunos. (Em paralelo, prevê-se a
possibilidade de absorver pontualmente o contributo de palestrante(s) internacional(ais) ou nacional(ais) que
investiguem sobre aspectos próximos aos que estejam a ser abordados na disciplina.) O conjunto destes
tempos pretende conformar um ambiente de reflexão crítica e de permanente actualização, capaz de enriquecer
a montante o curso com a diversidade de problemáticas que sejam abordadas pelos vários agentes envolvidos
nesta disciplina.

Bibliografia principal
ÁBALOS, Inaki. A Boa Vida: Visita Guiada às Casas da Modernidade, Barcelona: GG, 2003 (2001), pp.141-143.
BENEVOLO, Leonardo, La Casa dell‟ Uomo, Roma: Editori Latterza, 1976.
De Certeau, Michel, The Practice of Everyday Life, Berkley: University of California Press, 1984.
COLOMINA, Beatriz, Domesticity at War, Barcelona: Actar, 2007.
th
CONRAD, Ulrich (ed.), Programs and Manifestos on 20 Century Architecture, Cambridge: MIT Press, 1986.
ECHEVERRIA, Javier, Cosmopolitas Domesticos, Bracelona: Anagrama, 1995
FARMER, Ben, e LOUW (eds.), Hentie, Companion to Contemporary Architectural Thought. Londres,
Routledge, 1993
FRENCH, Hilary (ed.), New Urban Housing, London: Laurence King Publishing, 2006, pp.6-20.
FOSTER, Hall (ed.), La Posmodernidad, Barcelona: Editorial Kairos, 1985.
FOUCAULT, Michel, ―Des Spaces Autres‖, in: AAVV, L‘Architecttura, N.150, 1968, pp.822.823.
FRAZER, John, An Evolutionary Architecture, London: Architectural Association, 1995.
FURTADO, Gonçalo, et alt., ―Cartografias da Domesticidade‖, in: AAVV, JA, N. 203, Ordem dos Arquitectos,
November/December 2001, pp.96-103
FURTADO, Gonçalo, e AFONSO, Rui, Arquitectura: Maquina e Corpo, Porto: FaupPublicações, 2006.
GAUZA, Manuel (ed.), Housing + Singular Housing, Barcelona: Actar, 2006.
HAYS, K. M. (ed.), Architecture Theory since 1968. New York: Columbia Books of Architecture, 1998.
JENCKS, Charles, Postmodernism […], London: Academy Editions, 1987.
KRUFT, Hanno-Walter, Historia de la Teoria de la Arquitectura. Madrid: Alianza Forma, 1990.
LEACH, Neil, ―Notes towards a Definition of Theory, in: FURTADO, Gonçalo, Beyond the Pencil: The
Construction of the Critical Project, Porto-Bogota: PEI, 2005.
LEACH, Neil (ed.), Rethinking Architecture, London: Routledge, 1999.
MONTEYS, Xavier, & FUERTES, Peres, Casa Collage: Un Ensayo sobre la Arquitectura de la Casa, Barcelona:
Gustavo Gili, 2001, pp.1-13, 42-46, 112-122, 144-148.
NESBITT, Kate (ed.), Theorysing a New Agenda for Architecture: Na Anthology of Architectural Theory 19651995, New York: Princeton Architectural Press, 1996.
MONTANER, J.M., Arquitectura y Critica, Barcelona: Gustavo Gili, 1995.
RYKWERT, Witold, La Casa: História de Una Idea, Madrid: Nerea, 1997.
Vidler, Anthony, Homes for Cyborgs, in: AAVV, Ottagono, N.96, 1989, pp.137-155.
SOLA-MORALES, Ignasi, Diferencias: Topografias de la Arquitectura Contemporânea, Barcelona: Gustavo Gili,
1995.
WIGLEY, Mark, The Architecture of Decosntruction: Derrida´s Haunt, Cambridge: MIT Press, 1993.
Observação: Ressalve-se que a esta Bibliografia geral, serão acrescidos materiais de projecto (desenhos etc)
relacionados com alguns dos casos de estudo a analisar.

Método de Ensino
Aulas de exposição oral pelo docente de matérias teóricas e casos de estudo.
Realização de trabalho teórico-prático de grupo e de ensaio individual sobre temas relacionados com a
disciplina, seguidos de apresentação oral em turma.
Discussão em turma das matérias teóricas e casos de estudo apresentados pelo docente, tal como da
investigação e trabalhos desenvolvidos pelos alunos.

34

Programa de terceiro ciclo
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto
Ficha de identificação e caracterização da unidade curricular (UC)

Modo de Avaliação
Avaliação distribuída sem exame final

Componentes de Avaliação
Frequência e participação nas aulas.
Trabalho teórico-prático em grupo e ensaio realizado individualmente.

Obtenção de Frequência
Registo mínimo de presenças (75%) e participação nas aulas; e média positiva nas classificações do trabalho
de grupo e ensaio
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Nome do perfil

Projecto do Espaço Habitacional & Formas de Habitar.
Nome docente
Pedro Gadanho
Formação
Teoria da Arquitectura

Grau
Professor Auxiliar

Nome da UC
Representações Críticas do Habitar
Mediações e Mediatizações da Arquitectura de Habitação no Sec. XX
Palavras-chave
Crítica de arquitectura, representação social, mediação e mediatização, arquitectura e media
Semestre
1º semestre

ECTS
5

tipo de UC
Teórico-prática

Objectivos da UC
1. Oferecer definições operativas de mediação e mediatização relevantes para o discurso arquitectónico.
2. Retratar os diferentes media através dos quais surgem as representações da arquitectura na sociedade.
3. Comparar as representações media da arquitectura com o discurso crítico que emana do campo disciplinar.
4. Estimular a confrontação de perspectivas teóricas diversas sobre as representações mediadas do habitar.
5. Promover a investigação crítica sobre os media da representação arquitectónica e suas evoluções.

Programa resumido
De modo a oferecer um panorama crítico em que diferentes media de representação do habitar arquitectónico
sugerem temáticas teóricas e críticas transversais, o programa organizar-se-á segundo módulos temáticos de
organização não necessariamente cronológica:
1. Introdução aos conteúdos e estrutura temática da unidade. Noções gerais de mediação e mediatização. Uma
leitura transcultural das representações arquitectónicas do habitar. A necessidade de uma leitura crítica.
Lançamento de bibliografia e programa de leituras obrigatórias relativas aos temas a desenvolver.
2. Retrato da difusão e da reflexividade da cultura arquitectónica na idade da imprensa.
Da invenção da prensa e da tratadística Renascentista até aos meios culturais do primeiro modernismo.
Oposição espaço público / espaço privado. As leituras teóricas oferecidos por Walter Benjamin e Sigmund
Kracauer. Da crítica quotidiana Loosiana ao Esprit Nouveau Corbusiano. As releituras críticas dos impactos da
criação habitacional moderna em Beatriz Colomina e Hilde Heinen. O panorama actual.
3. Representação fotográfica da arquitectura: o habitar entre o olhar especializado e uma ideia de consumo.
A emergência da fotografia e a retransmissão dos ideais da modernidade. Os diferentes usos e impactos do
olhar fotográfico perante diferentes audiências. Estereótipos da representação doméstica: Julius Shulman e as
Case Study Houses dos Anos 50. A contemporaneidade e as representações artísticas do espaço
arquitectónico.
4. Arquitectura e cinema: aspirações e retratos críticos do habitar moderno.
Relações entre arquitectura e cinema e paradigmas do interior moderno: do Expressionismo à Art Deco. Os
anos 60 e a desconstrução do moderno: de Antonioni e Godard a Jacques Tati. O cinema e a antecipação dos
cenários para o estilo de vida.
5. Da televisão e à internet: a lógica do magazine as novas formas de divulgação atomizada.
A explosão das representações media da arquitectura na contemporaneidade. O efeito Wallpaper e a nova
produção das imagens do doméstico. A divulgação de massas da arquitectura e os nichos de consumo.
Aceleração geral da mediatização arquitectónica.
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Bibliografia principal
Baudrillard, Jean, (1968) A Sociedade de consumo, Edições 70, Lisboa: 1981
Benjamin, Walter, (1936), A Obra de Arte na Era da sua Reprodutibilidade Técnica, in Sobre Arte, Técnica,
Linguagem e Política, Relógio d‘Água Editores, Lisboa: 1992
Carpo, Mario, (1998), La Arquitectura en la Era de la Imprenta, Ediciones Cátedra, Madrid: 2003
Colomina, Beatriz (1988), ―L‟Esprit Nouveau: Architecture et publicité,‖ in Hays, K. Michael, (ed.), Architecture
Theory since 1968, Columbia Books of Architecture, MIT Press, New York: 1998
Colomina, Beatriz, (1994), Privacy and Publicity, Modern Architecture as Mass Media, MIT Press,
Massachusetts, London
Gadanho, Pedro, (2005), ―Os problemas da crítica,‖ in Laura #3, DAAUM, Guimarães
Gadanho, Pedro, (2006), ―As Regras do jogo, legitimações da Arquitectura e do Design numa era de
mediatização acelerada,” in Marte #2, AEFBAUL, Lisboa.
Giddens, Anthony, (1990), The Consequences of Modernity, Stanford University Press, Stanford, CA: 2000
Heynen, Hilde, (1999), Architecture and Modernity, A critique, MIT Press, Massachusetts
Inaba, Jeffrey, (2005), “Broadcasting Architecture: read all about It,‖ in Volume #3, Archis, Amsterdam (in
http://www.archis.org/plain/object.php?object=1042&year=&num=)
Kracauer, Sigfried, (1963), Das Ornament der Masse, Essays, Suhrkamp Verlag (The Mass Ornament –
Weimar Essays, Harvard University Press, Cambridge Ma, London: 1995)
McLuhan, Marshall, (1964), Understanding Media, The extensions of man, Routledge, London: 1997
Rattenbury, Kester, (2002), (ed), This is Not Architecture – Media Constructions, Routledge, London

Método de Ensino
Os temas expostos desenvolver-se-ão com a apresentação e discussão de textos seminais e através do
confronto de interpretações críticas provenientes do campo da arquitectura, da história social, da teoria da
cultura, dos estudos dos media e da pesquisa sobre o consumo. Estas exposições ocuparão metade de cada
tempo lectivo, sendo o tempo remanescente dedicado à discussão da investigação prévia realizada pelos
alunos sobre os mesmos temas.
Para este efeito, após uma breve apresentação prévia do tema de cada aula que se segue, serão distribuídos
textos de referência a partir dos quais os alunos prepararão interpretações pessoais sob a forma de abstracts
de 500 palavras a apresentar e discutir na aula. Todos os alunos deverão obrigatoriamente realizar dois dos
quatro exercícios de pesquisa propostos, recorrendo a bibliografia e pesquisa alternativa.
O trabalho final da unidade curricular consistirá na elaboração de um artigo crítico de 2000 palavras a partir de
um dos dois abstracts propostos, a seleccionar pelo próprio aluno na sequência das discussões de grupo sobre
os temas aqui descritos e respectivas abordagens individuais.
Privilegia-se, deste modo, o estímulo da capacidade de pesquisa e interpretação do aluno a partir de um tema
dado, segundo métodos e formatos normalmente associados à investigação académica.

Modo de Avaliação
Avaliação distribuída sem exame final

Componentes de Avaliação
90 % trabalhos nos práticos realizados, 10% participação nas aulas

Obtenção de Frequência
Realização de dois exercícios intercalares e um exercício final
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(3.B) Ficha de identificação e caracterização do Perfil de Estudos B

Arquitectura: Teoria, Projecto, História
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Nome do Coordenador do Perfil

Alexandre Vieira Pinto Alves Costa
Formação
Arquitecto

Grau
Professor Catedrático

Nome da Linha
Arquitectura: Teoria, Projecto, História
Palavras-chave

Preambulo

Programa resumido
A teoria o projecto e a história são as três modalidades através das quais os arquitectos conhecem a
arquitectura. Titular assim esta linha de investigação conducente à obtenção do grau de doutoramento em
arquitectura, pressupõe que as modalidades atrás enunciadas estão sempre presentes, em diversos graus e
estabelecendo entre si as múltiplas relações, em qualquer projecto de tese. Embora os núcleos ou centros de
gravidade dos problemas a enunciar possam encontrar-se em qualquer uma delas, é a sua complementaridade
que permite a construção de um ponto de vista dos arquitectos sobre a arquitectura. Considerar a teoria, o
projecto e a história como complementares e interdependentes, implica, também, que os saberes produzidos
em cada uma destas modalidades terão sempre a capacidade de ser vertidos, transformando-se naquilo que,
em potência, já eram, em qualquer uma das outras. Sendo assim, o que propomos é uma construção paciente
e aberta de um projecto de tese que, embora partindo, ou não, de uma das modalidades anteriormente
enunciadas, pressupõe sempre as outras duas como presentes, enquanto reflexos ou desdobramentos
daqueles problemas que transversalmente as intersectam e reúnem. É também a unidade multifacetada do
saber arquitectónico ao longo do tempo que nos propomos estudar.
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(3.B.1) Plano do Perfil de Estudos B

Arquitectura: Teoria, Projecto, História
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Coordenador
do perfil

1.º ano
60 ECTS

teoria B 1
(obrigatória; opcional
para os outros perfis)
teórico-prática
5 ECTS
Teoria da
Arquitectura
Contemporânea
B1
Seminário, 10 ECTS

Carlos Machado

optativa B 1
t-p, 5 ECTS
Imaginação ao
Poder...

optativa B 2
t-p, 5 ECTS
Classicismo e
Tectónica

optativa B 3
t-p, 5 ECTS

Alexandre Alves Costa
Marta Oliveira
métodos de
investigação B 1
(obrigatória no perfil)
teórico-prática

teoria B 2
(obrigatória; opcional
para os outros
perfis)
teórico-prática
5 ECTS

Jorge Figueira

José Quintão

Projecto de tese

2.º semestre (20 semanas sendo 17 de aulas)
30 ECTS (frequência obrigatório de 5 unidades curriculares)

Espaço Público na
Cidade
Contemporânea
Francisco Barata

Métodos de
investigação em
Arquitectura

ponto de situação do projecto de tese B1

projecto de tese… seminário comum às linhas durante os primeiros 15 dias

perfil B

1.º semestre (20 semanas sendo 17 de aulas)
30 ECTS (frequência obrigatório de 5 unidades curriculares)

Teoria 2
Mário Krüger
A2
Seminário, 10 ECTS

optativa B 4
t-p, 5 ECTS
Arte da Paisagem e
dos Jardins
Aurora Carapinha
optativa B 5
t-p, 5 ECTS
Arquitectura e
Matemática
João Pedro Xavier

Projecto de tese
Alexandre Alves Costa
Marta Oliveira
teoria B 3
(obrigatória no perfil)
teórico-prática
5 ECTS
Construção da
Cidade Portuguesa
Walter Rossa

J. Miguel Rodrigues

nota: UC quinzenal

prova de aferição … em simultâneo para todsa os perfis
[defesa pelo candidato e apreciação por um painel com participação externa de
avaliadores do projecto de tese]

Alexandre
Alves Costa

nota: UC quinzenal

Perfil de Estudos B: Arquitectura: Teoria, Projecto, História
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Plano Linha de Estudos B
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(3.B.2) Ficha de identificação e caracterização da unidade curricular (UC)

Perfil de Estudos B
Arquitectura: Teoria, Projecto, História

A Fichas das UC estão organizadas por semestres, obrigatórias e optativas, e são compostas por:
Nome do Docente
Nome da UC
Palavra-chave
Objectivos da UC
Programa Resumido
Bibliografia Principal
Método de Ensino
Modo de Avaliação
Componentes de Avaliação
Obtenção de Frequência
Conforme Regulamento Geral de Terceiro Ciclo da UP e os dados solicitados na aplicação informática Sigarra
da UP
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Nome do perfil

Arquitectura: Teoria, Projecto, História
Nome docente
José Miguel Neto Viana Brás Rodrigues
Formação
Arquitectura

Grau
Doutoramento

Nome da UC
Métodos de Investigação em Arquitectura
Palavras-chave
temas, problemas, problemáticas, representar, interpretar, traduzir, controvérsias, oposição, ponto de vista,
tradição e originalidade;
Semestre
1º semestre

ECTS
5

tipo de UC
Teórico-prática

Objectivos da UC
Levantar a ponta do véu da complexa teia de relações entre a investigação e as suas práticas. Com base em
referências – do âmbito disciplinar da arquitectura – dar a ver caminhos possíveis de investigação discutindo,
caso a caso, a sua especificidade e consequente aplicabilidade a cada projecto particular.

Programa resumido
1. Temas, problemas e problemáticas
1.ª sessão: aulas n.º 1 e 2;
Noção de problema. Noção de representação. Diferença entre tema e problema. A delimitação do problema. A
sua articulação em problemáticas. Problemas bem e mal estruturados. O que é problematizar? O que é um
problema? Como se constrói um problema? Diferença entre pergunta e problema. Diferença entre problema e
enigma. Os problemas e a sua dificuldade. O problema e a sua caracterização. O espaço do problema. As
heurísticas de desbaste. Recolocação e/ou redesenho dos problemas. Problemas e reajustamento. Problemas
e heurística. Dificuldades de circunscrever os limites do problema. Problemas, sub-problemas e sub-subproblemas. Constelações de problemas. O espaço exterior ao problema. A articulação de problemáticas (e,
também, de problemas). Problemas actuantes vs problemas rotineiros (o puzzle de duas peças). Problemas
esgotados e bloqueados. Impasses.
Referências [1]
GRASSI, Giorgio. ―Cuestiones de proyecto‖ (1983) in Arquitectura Lengua Muerta y Otros Escritos, Barcelona,
Ediciones del Serbal, 2003, p. 33-43.
ROSSI, Aldo. ―Arquitectura para los museos‖ in Para una Arquitectura de Tendencia, Escritos: 1956-1972.,
Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1977, p. 201-210.
SOLÁ-MORALES, Ignasi de. ―Prácticas teóricas, prácticas históricas, prácticas arquitectónicas‖ in Inscripciones,
Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2003, p. 257-266.
2. Representar e interpretar
2.ª sessão: aulas n.º 3 e 4;
Fenomenologias. Identificação, representação e interpretação. A representação e os operadores. A importância
da formulação prévia de teorias: o imperativo das hipóteses. Categorizações. Termos do problema.
Operadores. Constrições e Necessidades de ajustamento. Efeitos dos operadores na delimitação do espaço do
problema. O que são estratégias? Estratégias de resolução de problemas. O problema e os seus elementos.
Analogias. A importância do estudo dos problemas ultrapassados. Investigação e analogias. A impossibilidade
do novo absoluto. Sobre como a investigação trabalha com elementos preexistentes. Recombinações e
subprodutos inesperados. Soluções em excesso. Noção de solução elegante (Poincaré). Enxertos e
hibridações. Investigação nova e sua relação com a antiga. Inventar para conhecer. Invenção subjectiva e
conhecimento objectivo. Invenção e divagação. Tese e Dissertação. Recombinação e emergência (do novo).
Invenção, pesquisa e inovação (por esta ordem). Invenção e repouso. Problemas e métodos de investigação.
Método universal e métodos específicos. Métodos de verificação de soluções. Coerência interna e corroboração
empírica. A importância dos exemplos.
Referências [2]
MATTOSO, José. ―Introdução à biografia de D. Afonso Henriques‖ in D. Afonso Henriques. Lisboa: Temas e
Debates, Mem Martins, 2007, p. 13-23.
MONEO, Rafael. ―Aldo Rossi‖ in Inquietud teórica y estrategia proyectual: en la obra de ocho arquitectos
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contemporáneos. Barcelona: Actar, 2004, p. 102-142.
WITTKOWER, Rudolf. ―El joven Rafael‖ in Sobre la Arquitectura en la edad del Humanismo, Ensayos y Escritos.
Barcelona, Gustavo Gili, 1979, p. 571-585.
WITTKOWER, Rudolf. ―Palladio y Bernini‖ in Sobre la Arquitectura en la edad del Humanismo, Ensayos y
Escritos. Barcelona, Gustavo Gili, 1979, p. 14-28.
3. Traduzir e interpretar
3.ª sessão: aulas n.º 5 e 6;
O problema da tradução. Ler, interpretar, compreender e explicar. Teoria da interpretação (Paul Ricouer).
Interpretação e escrita. Conceito de autonomia semântica e sua importância para a hermenêutica. interpretação
e apropriação. Historicismo interpretativo. Contra a interpretação (Susan Sontag). Linguagem e tradução. A
tradução literária como um problema maior. João Barrento e a tradução. A tradução interpretativa e a tradução
literária: semelhanças e pontos de convergência. Tradução, citação e contexto novo. A tarefa do tradutor; a
terceira voz. Tradução literal e tradução literária; tradução ―lateral e litoral‖. Tradução e interpretação. A
tradução como um processo de leitura-escrita. A autonomia do texto traduzido. Tradução, contexto e léxico;
traduzível, intraduzível e semi-traduzível. Traduzir para interpretar; traduzir para compreender; o texto traduzido
como um texto-outro. Tradução e ambiguidade; a importância e mesmo a insubstituibilidade das traduções na
interpretação de um texto. João Barrento, Paul Ricoeur e Walter Benjamin (três pontos de vista sobre a
tradução). Semântica de superfície e semântica de profundidade. A tradução como modo próprio de ler. A
tradução como um processo arqueológico.
Referências [3]
ALBERTI, Leon Battista. ―Comienza el Libro VI, Sobre la Ornamentación‖ in De Re Aedificatoria: Leon Battista
Alberti [De Re Aedificatoria], (prólogo de Javier Rivera; trad. Javier Fresnillo Núñez). Madrid: Akal, 1991 (1ª ed.
1485), livro VI, capítulos 1 e 2, p. 243-247.
ALBERTI, Leon Battista. ―Gli ornamenti, De ornamento Liber Sextus Incipt‖ in L‟Architettura [De Re
Aedificatoria], (texto em latim e tradução de Giovanni Orlandi, introdução e notas de Paolo Portoghesi). Milano:
Edizioni Il Polifilo, 1966 (1ª ed. 1485), livro VI, capítulos 1 e 2, p. 440-451.
ALBERTI, Leon Battista. ―Here Behins the Sixt Book of Leon Battista Alberti, On ornament‖ in On the Art of
Building [De Re Aedificatoria]. Cambridge/London: The MIT Press, 1996 (1ª ed. 1485), livro VI, capítulos 1 e 2,
p. 154-157.
Amo, Joaquin Arnau. ―La Historia de la Arquitectura en la Antiguidade desde el Punto de Vista de Alberti‖ in La
Teoria de la Arquitectura en los Tratados, Alberti, Madrid, Tebas Flores, tomo II, p. 29-37.
Amo, Joaquin Arnau. ―León Battista Alberti: Obra construida y obra escrita‖ in La Teoria de la Arquitectura en los
Tratados, Alberti, Madrid, Tebas Flores, tomo II, p. 17-28.
GRASSI, Giorgio, ―Introdução a Hausbau und dergleichen‖ in Heinrich Tessenow, Osservazioni Elementari sul
Construire (introdução e tradução de Giorgio Grassi). Milano: Franco Angeli, 1987 (1ª ed. 1916), p. 21-68.
GRASSI, Giorgio. ―La città antica («insigni maestri»)‖ in Leon Battista Alberti e l‟Architettura Romana. Milano:
Franco Angeli, 2007, p. 13-47.
4. Oposições, controvérsia e formação do ponto de vista (aula pelo professor Paulo Tunhas)
4.ª sessão: aulas n.º 7 e 8;
A estrutura das controvérsias. Aporia e dialéctica. A repetição das questões. A impureza das controvérsias.
Controvérsia e problema. Controvérsia e estabilidade cognitiva. A controvérsia e o seu termo. Controvérsia e
repetição. Controvérsia e inovação. A controvérsia nas ciências e na filosofia. Controvérsia e consenso. A
controvérsia e a oposição como forma de pensar e investigar. Controvérsia e novas hipóteses. Conjecturas e
presunções. Excesso e prova. A utilidade de pensar contra. Dificuldade de pensar simultaneamente opostos
categoriais. As controvérsias como andaimes. O problema da decidibilidade. Controvérsia e descentramento.
Controvérsias indecidíveis: aspectos e problemas. Controvérsias intraparadigmáticas. A impureza das
controvérsias: controvérsia e objectividade, controvérsia e criação, controvérsia e estabilidade cognitiva.
Controvérsia e teoria da arquitectura: [4.1] Le Corbusier vs Auguste Perret, [4.2] Ernesto Nathan Rogers vs
Reyner Banham, [4.3] Giorgio Grassi vs Rafael Moneo.
Referências [4]
[4.1] Le Corbusier vs Auguste Perret
REICHLIN, Bruno. ―La „Petite Maison‟ à Corseuaux, une analyse structurale‖ in Le Corbusier, Corseaux.
Lausanne, Éditions Payot Lausanne, 1987, s.p.
REICHLIN, Bruno. ―„Une petite maison‟ sul lago Lemano, La controversia Perret-Le Corbusier‖. Lotus
International n.º 60. Milano, Electa, 1988, p. 59-83.
[4.2] Ernesto Nathan Rogers vs Reyner Banham
Architecture Culture, 1943-1968, A Documentary Anthology (ed. Joan Oackman). New York: Columbia Books of
Architecture / Rizzoli, 1993.
Casabella-Continuità, rivista internazionale di architettura e di urbanistica, n.º 228, Giugno 1959, Milano,
Editorial Domus, 1959, p. 2-4.
ROGERS, Ernesto Nathan. Editoriali di Architettura. Enaudi: Turín, 1968, p. 127-136.
Textos de Arquitectura de la Modernidad (Pere Hereu, Josep Maria Montaner e Jordi Oliveras). Madrid: Editorial
Nerea, 1994, p. 310-320.
The Architectural Review, Vol. 125, n.º 747, April 1959, p. 231-235.
44

Programa de terceiro ciclo
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto
Ficha de identificação e caracterização da unidade curricular (UC)

[4.3] Giorgio Grassi vs Rafael Moneo
Grassi, Giorgio. ―Il carattere degli edifici‖ in Casabella, n.º 722, Maio, 4/5 de 2004, Milano, Electa, 2004, p. 4-15,
99-102.
5. Tradição e originalidade. O problema da investigação em arquitectura
5.ª sessão: aulas n.º 9 e 10;
Investigação documental vs Investigação formal. Citar: muito, pouco ou nunca. A angústia da influência. Crença
e Convicção. Compreensão e explicação. A metafísica e o pensamento científico. Conhecimento concebido
como a produção do inédito ou a originalidade como um valor fraco.
Referências [5]
EISENMAN, Peter. ―The End of the Classical: The End Of the Beginning, the End of the End‖ in Perspecta 21
(1984).
LOOS, Adolf. ―La Antigua y la Nueva Tendencia el Arte de Construir‖ (―Die alte und die neue Richtung in der
Baukunst‖ originalmente publicado na Der Architekt, Heft 3, Viena, 1898) in Escritos I (Adolf Opel, Josep
Quetglas, eds.). Madrid: El Croquis Editorial, 1993, p. 121-127.
LOOS, Adolf. ―La Vieja Tendencia y la Nueva en Arquitectura‖ (―Die alte und die neue Richtung in der Baukunst‖
originalmente publicado na Der Architekt, Heft 3, Viena, 1898) in Ornamento y Delito (Roland Schachel, ed.).
Barcelona, Gustavo Gili, 1972, p. 201-205.
SUMMERSON, John. The Classical Language of Architecture, New York, Thames and Hudson, 1988 (1ª ed.
1963).

Bibliografia principal
Barrento, João. O Poço de Babel, para uma poética da tradução literária. Lisboa: Relógio D‘Água, 2002.
Benjamin, Walter. ―The Translator‟s Task‖ (Tradução de Steven Rendall), 1972, consultado em
http://id.erudit.org/iderudit/037302ar em 23/12/2008.
Bloom, Harold. A Angústia da Influência. Lisboa: Cotovia, 1991 (1ª ed. 1973).
Delattre, P. ―Teoria/Modelo‖ in Enciclopédia Einaudi, volume 21, Método – Teoria/Modelo. Lisboa: INCM, 2000,
p. 223-287.
Duby, Georges. A História Continua. Lisboa: Edições Asa, 1992.
Gil, Fernando. ―A Universidade e o Conhecimento‖ in Da Ideia de Universidade à Universidade de Lisboa,
Seminário organizado pela Reitoria da Universidade de Lisboa, 29-30 de Novembro de 1999, consultado em
http://cie.fc.ul.pt/seminarioscie/universidade/fgil.htm em 15/01/2008.
Gil, Fernando. ―Inventar‖ in Enciclopédia Einaudi, volume 41, Conhecimento. Lisboa: INCM, 2000, p. 174-252.
Gil, Fernando. Mimésis e Negação. Lisboa: INMC, 1984.
Granger, G.-G. ―Método‖ in Enciclopédia Einaudi, volume 21, Método – Teoria/Modelo. Lisboa: INCM, 2000, p.
55-71.
Molder, Maria Filomena Molder. ―Introdução‖ in J. W. Goethe, A Metamorfose das Plantas (Tradução,
Introdução, Notas e Apêndices de Maria Filomena Molder). Lisboa: INCM, 1993, p. 9-29.
Popper, Karl. O Conhecimento e o Problema Corpo-Mente. Lisboa: Edições 70, 1997 (1.ª ed. 1996).
Popper, Karl. O Mito do Contexto, em defesa da ciência e da racionalidade. Lisboa: Edições 70, 1999 (1.ª ed.
1996).
Ricoeur, Paul. Teoria da Interpretação. Porto: Porto Editora, 1995.
Séneca, Lúcio Aneu. Cartas a Lucílio (tradução, prefácio e notas de J.A. Segurado e Campos). Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian, 1991.
Sontag, Susan. "Against Interpretation and Other Essays" (1963). New York: Farrar, Strauss & Giroux, 1966, p.
4-14.
Tunhas, Paulo. ―Fernando Gil e a controvérsia‖ in Revista Portuguesa da História do Livro, n.º 19, 2007, p. 285310.
Tunhas, Paulo. O essencial sobre Fernando Gil. Lisboa: INCM, 2007.

Método de Ensino
Exposição dos temas indicados no programa seguida de debate; discussão e avaliação dos trabalhos práticos
propostos;
Modo de Avaliação
Avaliação distribuída sem exame final;
a) trabalhos práticos propostos
1.º trabalho: escrever um pequeno ensaio que distinga tema, problema e problemática num texto escolhido ou a
partir do âmbito pessoal de investigação. A entregar na 2.ª sessão. (máx. 5400 caracteres)
2.º trabalho: escolher uma parte de um texto, escrito numa língua estrangeira qualquer, e traduzi-lo para a
língua mãe. Reflectir sobre os problemas que essa tradução coloca. A entregar na 3.ª sessão. (máx. 5400
caracteres)
3.º trabalho: escolher uma controvérsia no âmbito da arquitectura, explicitar os pontos de vista nela em
confronto, explicar o que a suscita e construir um ponto de vista pessoal sobre a mesma. A entregar na 5.ª
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sessão. (máx. 5400 caracteres)

Componentes de Avaliação
b) sistema de ponderação a aplicar na avaliação final
Os doutorandos terão que realizar pelo menos um dos 3 trabalhos propostos. No caso de optarem pela
realização de 3 trabalhos, o melhor classificado contribui em 70% para a formação da classificação final, o
trabalho com uma classificação intermédia em 20% e o pior classificado em 10%. No caso de optarem pela
realização de 2 trabalhos, o melhor classificado contribui em 70% e o pior em 20%. No caso de optarem pela
entrega de um único trabalho, a avaliação final corresponderá a 70% da classificação obtida neste trabalho. A
não realização dos 3 trabalhos ponderará, assim, negativamente, a classificação final na disciplina.

Obtenção de Frequência
75% presenças / horas de contacto
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Nome do perfil

Arquitectura: Teoria, Projecto, História
Nome docente
Mário Júlio Teixeira Krüger
Formação
Arquitectura

Grau
Professor Catedrático

Nome da UC
Teoria 2
Palavras-chave
Arquitectura da Teoria; Tradição Tratadística; Formas Construídas; Sintaxe Espacial; Gramática da Forma
Semestre
1º

ECTS
5

tipo de UC
Teórico-prática

Objectivos da UC
A Unidade Curricular de Teoria da Arquitectura apresenta os princípios que estão, implícita ou explicitamente,
presentes no exercício disciplinar, discorre sobre o corpo teórico e crítico que fundamentam os saberes da
arquitectura bem como analisa as condições modernas e contemporâneas deste exercício.
Esta Unidade Curricular estrutura-se em 30 horas lectivas de contacto a que correspondem 5 horas de trabalho
autónomo semanais desenvolvido pelo estudante, o que aponta para um contínuo trabalho de investigação e
desenvolvimento ao longo do semestre.
Os conteúdos desta Unidade Curricular repartem-se por duas linhas de pensamento: a Tradição da Tratadística
e a Arquitectura Teórica. Destas, a primeira trata do discurso instaurador do que se entende, ainda hoje, por
arquitectura e que permite transformar o ininteligível em conhecimento sistematizado. A segunda apresenta
metodologias específicas para se abordarem tanto problemas de investigação em arquitectura como sistemas
descritivos que permitem, a partir de edifícios ou cidades que existiram, existem ou possam vir a existir,
transformar o aparentemente inexplicável em previsível.
A Tradição Tratadística abordará, fundamentalmente, as condições de elaboração dos textos modelares de
teoria da arquitectura tendo em vista a sistematização e a transmissão de conhecimento. Assim, será analisado
o De Re Aedificatoria de Leon Battista Alberti face à dimensão retórica para efeitos persuassivos, o Vers Une
Architecture face à necessidade de comunicação numa sociedade de massas e o Complexity and Contradiction
in Architecture de Venturi face à fundamentação da crítica literária para efeitos de sistematização disciplinar.
A Arquitectura Teórica apresenta um carácter introdutório a sistemas descritivos de organização formal e
espacial, atendendo a que se destinam a alunos oriundos com diversas formações no âmbito disciplinar,
nomeadamente nomeadamente no que se refere a conhecimentos nos âmbitos da arquitectura, da história e
das ciências humanas. Neste sentido, promove-se tanto a sistematização e a interpretação do conhecimento
existente pelo desenvolvimento de estudos de caso como a formulação de conhecimento original sobre as
temáticas tratadas.
Os três grandes tópicos a serem desenvolvidos referem-se à Sintaxe do Espaço, às Formas Construídas e à
Gramática da Forma, que não deixam de exprimir o facto de considerarmos a arquitectura como uma disciplina
que suscita um processo de abstracção, semelhante ao que ocorre nos mais diversos domínios científicos,
como de concretização, como sucede nos mais diferentes campos artísticos.
Assim, a Sintaxe Espacial refere-se à organização de edifícios e de espaços edificados e tem como objectivo
proporcionar uma introdução a sistemas descritivos que representam relações espaciais sob o ponto de vista
configuracional. Apresenta, por isso, uma abordagem instrumental, na medida em que se sugere a aplicação
destes sistemas a diversos contextos, para se formularem análises interpretativas sobre a organização espacial
de edifícios e espaços urbanos.
As Formas Construídas referem-se à construção e manipulação de modelos geométricos simplificados da
realidade com o objectivo de explorar o desempenho dos edifícios sob diversos pontos de vista, nomeadamente
no que se refere a modelos elementares de formas construídas que exploram, genericamente, propriedades
relacionadas com o desempenho das formas edifícadas sobre o uso do solo.
A Gramática da Forma reporta-se à criação de sistemas descritivos que permitem a derivação de formas
antecedentes em formas consequentes de modo a se gerarem sistemas de organização formal de artefactos
arquitectónicos.
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Programa resumido
Os conteúdos programáticos da Unidade Curricular de Teoria da Arquitectura sub-dividem-se em cinco temas
de forma a constituírem uma matriz referencial, tanto para a apresentação das aulas como para a elaboração
de trabalhos teórico-práticos.
Os temas a serem desenvolvidos são:
1 - A Arquitectura da Teoria
2 - A Tradição Tratadística
3 - Introdução ao Estudo das Formas Construídas
4 - Introdução à Sintaxe Espacial
5 - Introdução à Gramática da Forma
Estes temas serão desenvolvidos, de forma interrelacionada, nos seguintes tópicos:
1- A Arquitectura da Teoria
A Arquitectura como Arte, Disciplina, Arte Disciplinada e Objecto Artificial. Leis em Arquitectura. A Teoria em
Arquitectura, a Teoria da Arquitectura e a Arquitectura Teórica. Distinção entre Teorias do Desempenho e
Teorias da Competência em Arquitectura. As relações entre a Teoria, a História e a Crítica de Arquitectura. A
arte da investigação em Arquitectura.
2- A Tradição Tratadística
O Texto inaugural: O De Re Aedificatoria de L. B. Alberti. As leituras e a recepção do tratado. A estrutura do De
Re Aedificatoria e a teoria antiga da eloquência: a importância das obras de Cícero e Quintiliano. A arquitectura
como linguagem e como meio de comunicação persuassiva no De Re Aedificatoria.
A posteridade da tradição tratadística face à investigação em Arquitectura: O Vers une Architecture de Le
Corbusier como manifesto de comunicação de massa e o Complexity and Contradiction de Robert Venturi face
à fundamentação da crítica literária para efeitos de sistematização disciplinar.
3- Introdução ao Estudo das Formas Construídas
Descrição de modelos de formas construídas como modelos matemáticos levados até ao grau de complexidade
necessária em estudos teóricos de arquitectura. Uma classificação de modelos.
Estudo de Caso: O Urban Space and Structures no itinerário de Leslie Martin. O construtivismo e as primeiras
obras. O Royal Festivall Hall e a arquitectura residencial no pós-guerra. O Estudo para o Centro Governamental
em Whitehall. A relação entre ensino, prática profissional, investigação e desenvolvimento. A criação do Centro
para o Estudo do Uso do Solo e Formas Construídas em Cambridge. A influência oculta das arquitecturas do
renascimento e do barroco espanhol. Os últimos trabalhos e o sentido contraditório e complexo da obra: a
lógica do sentido na arquitectura de Leslie Martin.
4- Introdução à Sintaxe Espacial
Apresentação e discussão de conceitos espaciais em estudos de arquitectura. O espaço como extensão e
intensão. Noção de configuração espacial. Abordagem das questões preliminares sobre a lógica social do
espaço. Sistemas descritivos de organização espacial.
Estudo de Caso: a teoria e a crítica da arquitectura na condição actual - análise da obra de Álvaro Siza. A crítica
contemporânea sobre o Museu de Arte: entre a produção e a recepção, a distribuição. Apresentação do Museu
de Arte Contemporânea de Santiago de Compostela (MACSC). Uma descrição sintática espacial do MASCSC.
Uma crítica ao MACSC: o programa do museu. A crítica da crítica e a sua formulação teórica.
5- Introdução à Gramática da Forma
Objectivos e pressupostos epistemológicos. Introdução à lógica de primeiros predicados e à aritmética das
formas. Universos de projecto e linguagens críticas em arquitectura. Aspectos generativos de uma Gramática
da Forma.
Estudo de Caso: Introdução à cultura Cisterciense. A Gramática da Forma das Plantas das Igrejas Cisterciense.
O tipo monoaxial e o biaxial como resultado da geração das plantas das igrejas Cistercienses. Identificação e
classificação do património arquitectónico de Cister. Discussão sobre a pertinência da gramática da forma em
estudos de arquitectura: o caso da Malagueira de Álvaro Siza.

Bibliografia principal
A fim de enquadrar os conhecimentos necessários para o desenvolvimento do módulo de teoria apresentam-se
as obras relativas aos cinco tópicos anteriormente listados de forma introdutória.
As obras são listadas pela data de publicação da 1ª edição ou pelo seu encadeamento ―crono-lógico‖ e
conceitual. Deu-se preferência às versões em português, castelhano e inglês.
1 - A Arquitectura da Teoria
Echenique, M. (1972) Models – A discussion. In L. Martin e L. March, L., organizadores de Urban Space and
Structures. Londres : Cambridge University Press. p. 164-174.
Krüger, M. J. T. (1999) Relatório das Disciplinas de Arquitectura Teórica I e II da Mestrado em Teoria e História
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da Arquitectura. Prova de Agregação em Arquitectura. Coimbra: Departamento de Arquitectura da FCTUC. 1724 e 85-90.
Krüger, M. J. T. (2002) ―A Arte da Investigação em Arquitectura‖, ECDJ, nº 5, p. 22-39.
2 – A Tradição Tratadística
2.1 - O Texto inaugural: O De Re Aedificatoria de L.B. Alberti
Alberti, L. B.(1486) De Re Aedificatoria. Tradução para Italiano, acompanhada da versão latina, com o título L‘
Architectura por G. Orlandi. Introdução e notas por P, Portoghesi. 1966. 2 vols.. Milão: Edizioni Il Polifilo.
Alberti, L. B. (1486) De Re Aedificatoria. Tradução para Inglês de J. Rykwert, N. Leach e R. Travenor. 1988.
Cambridge. Massachusetts: The MIT Press.
Alberti, L. B. (1486) De Re Aedificatoria. Tradução para Espanhol de J.F. Nunez. Prefácio de J. Rivera. 1991.
Madrid: Ediciones Akal S.A.
Amo, J. A. (1988) La Teoria de la Arquietctura en los Tratados. Alberti, Madrid: Tebas Flores.
Amo, J. A. (1988) La Teoria de la Arquitectura en los Tratados. Vitruvio. Madrid: Tebas Flores.
Choay, F. (1996) La Règle et le Modèle. Sur la Théorie de L‘Architecture et de Lúrbanisme. Éditions du Seuil.
Paris. 2ª edição revista. Versão para língua portuguesa traduzida por Geraldo Gerson de Souza. São Paulo:
Editora Perspectiva.
Choay, F. (2000) Le De Re Aedificatoria comme métaphore du fondement. In F. Furlan (1995) organizador do
Congrès International de Paris - Leon Battista Alberti. Paris e Turim: J. Vrin e Nino Arago Editore. p 851-861.
Cícero, M. T. (nd) Do Orador e Textos Vários. Tradução de F. Couto. Porto: Rés-Editora.
Cícero, M. T. (1989) As Catalinárias. Tradução de S.T. de Pinho. Lisboa: Edições 70.
Cícero, M. T. (2000) Dos Deveres (De Officiis). Tradução de Carlos Humberto Gomes. Lisboa.: Edições 70.
Krautheimer, R. (1995) Alberti et Vitruve in Ideologie de L‟art Antique, Du IV au XV siècle. Tradução do Inglês
por Alix Girord. Paris: Gérard Monfort Éditeur. p . 89- 100.
Kristeller, P. O. (1999) La Retórica en la Cultura Medieval y Renacentista. In J.J. Murphy editor, La Elocuencia
en el Renacimiento. Estudios sobre la teoria y práctica de la retórica renacentista. Tradução para espanhol de
G.G. Bernal et al.. Madrid: Visor Libros. p 11-31.
Krüger, M. J. T. (2003) As leituras e a recepção do De Re Aedificatoria de L.B.Alberti. Departamento de
Arquitectura
da
FCTUC.
Coimbra.
Disponível
na
WWW.
Endereço:
http://homelessmonalisa.darq.uc.pt/MarioKruger/ParaumaLeituradoDeReAedificatoria.htm.
Markus, T. A. e Cameron. D. (2002) The Words Between the Spaces, Building and Language. Londres:
Routledge.
Myer, M., Carrilho, M. M. e Timmermans, B. (2002) História da Retórica. Tradução do Françês por M. M.
Berjano. Lisboa: Temas e Debates.
Payne, A. A. (1999) The Architectural Treatise in the Italian Renaissance. Cambridge:
Cambridge University Press.
Rykwert, J. (1998) Theory as Rhetoric: Leon Battista Alberti in Theory and Pratice. In V. Hart e P. Hicks,
editores, Paper Palaces. The Rise of the Renaissance Architectural Treatise. New Heaven: Yale Univeristy
Press. p. 33-50.
Van Eck, C. (1998) The Structure of De re aedificatoria Reconsidered. Journal of the Society of Architectural
Historians. Vol. 57, nº 3. p 280-297.
Van Eck, C. (1999) Enduring Principles of architecture in Alberti‘s: ―On the Art of Building‖: how did Alberti set
out to formulate them ?. The Journal of Architecture. Vol. 4. P 119-127.
Van Eck, C. (2000) Architecture, Language and Rhetoric in Alberti‘s De Re Aedificatoria. In G. Clarke e P.
Crossley, Architecture and Language. Constructing Identity in European Architecture c.1000 - c.1650.
Cambridge: Cambridge University Press. p 72 – 81.
Vitruvio, M. P. (1965) Les dix livres d‘architecture. Tradução por Claude Perrault e apresentada por André
Dalmas. Paris: Les Libraires Associés.
Zubov, V. P. (2002) La théorie architecturale d‘Alberti .4. La théorie architecturale d‘Alberti et la théorie antique
de l‘éloquence. Albertiana. Vol. V. p 89 - 108.
2.2 - O Admirável Mundo Novo: O Vers une Architecture de Le Corbusier
Barthes, R. (1980) A Câmara Clara. Tradução de Manuela Torres. Lisboa: Edições 70.
Colomina, B. (2000) Privacy and Publicity. Modern Architecture as Mass Media. Cambridge. Massachusetts:
The MIT Press.
Heidegger, M. (1977) The Question Concerning Techonology and Other Essays. Traduzido para Inglês por W.
Lovitt. Nova Iorque: Harper Torchbooks. 3-35
Lampreia, J. M. (1989) A Publicidade Moderna. Lisboa: Gradiva.
Le Corbusier (1999) Oeuvre Complète. 6ª ed. não corrigida e reimpressa. Vols. 1 a 8. Berlim: Birkhauser.
Le Corbusier (1993) El Viaje de Oriente. Tradução do francês para espanhol por R. Lladó e M. Cervelló. Murcia:
Librería Yerba.
Le Corbusier (1958) Vers Une Architecture. Paris: Éditions Vincent, Fréal & Cie,
Nietzsche, F. (1976) Assim Falava Zaratustra. 3ª ed.. Tradução de C.F. Babo. Lisboa: Editorial Presença.
Vogt, A. M. (1998) Le Corbusier, the Noble Savage. Traduzido do alemão para inglês por R. Donnell.
Cambridge. Massachusetts: The MIT Press.
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2.3 - A Condição Pós-moderna: Complexity and Contradiction de Robert Venturi
Eliot, T. S. (1922) A Terra Devastada. Tradução de G. Cunha. Lisboa: Relógio d‘Água.
Empson, W. (1930) Seven Types of Ambiguity. Londres: Penguin Books.
Lyotard, J.-F. (1984) A Condição Pós-moderna. Tradução de J. Navarro. Lisboa: Gradiva.
Venturi, R. (1966) Complexity and Contradiction in Architecture. New York.: Museum of Modern Art.
Venturi, R. (1996) Matrix. The Intectual location of VSBA today (1990) . In Iconography and
Electronics upon a Generic Architecture. Cambridge. Massachusets: MIT Press.
Venturi, R(2001) Robert‘s Venturi Disorderly Ode. MetropolisMag.com, September.Disponível na WWW.
Endereço: http://www.metropolismag.com/html/vsba/robert_venturi.html.
Venturi, R. (2002)The World Trade Center: Hesitant Thoughts, MetropolisMag.com, April 8. Disponível na
WWW. Endereço; http://www.metropolismag.com/html/wtc/wtc_robertventuri.html.
3- Introdução ao Estudo das Formas Construídas
AAVV (2000) Leslie Martin. Obituary. Architectural Research .Quartely. Volume 4. N.º 2.
Almeida, P. V. (1983) O Centro de Arte Moderna Gulbenkian. Colóquio Artes. Nº57. 2ª
série-25º ano. Junho. p 5-11.
Carolin, P. e Dannatt, T. (1996) Architecture, Education and Research. The Work of Leslie
Martin: Papers and_Selected Articles. London: Academy Editions.
Krüger, M. J. T. (1999) Relatório das Disciplinas de Arquitectura Teórica I e II da Mestrado em Teoria e História
da Arquitectura. Prova de Agregação em Arquitectura. Coimbra.: Departamento de Arquitectura da FCTUC. p
55-65
Krüger, M. J. T. (1999) ―Extending the Creative Process in Portugal‖. Architectural Research Quartely. Volume
4. N.º 2. 2000. p 305-306.
Krüger, M. J. T. (2005) ―A Forma Construída‖. Arquitectura e Vida. Maio, nº 60, p. 60-67.
Krüger, M. J. T. (2005) ―Leslie Martin e a Escola de Cambridge‖. Coimbra: Editorial do Departamento de
Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
March, L. (1972) ―Modern Movement to Vitruvius: themes of education and research‖. RIBA Journal. March. p.
101-109.
March, L., Echenique, M. e Dickens, P. (1971) ―Models of Environment. Polemic for a Structural Revolution‖.
Architectural Design. May. p. 275.
Martin, L. e March, L. (1967- 68) ―Papers and Broadcasts‖. Reprint Series Nº1. Land Use and Built Forms
Studies. Cambridge: University of Cambridge.
Martin, L. (1983) Buildings & Ideas. 1933-83. From the Studio of Leslie Martin and his Associates. Cambridge:
Cambridge University Press.
Martin, L. e March, L. (1972) Urban Space and Structures. Cambridge: Cambridge University Press. p. 6-54 e
164-174.
4 - Introdução à Sintaxe Espacial
Brown, J. (1995) Sobre el Significado de las Meninas. In F. Marías (1995) Outras Meninas. Madrid: Ediciones
Siruela. p 67-91.
Eliot, T. S. (1977) A função da Crítica. In Ensaios de Doutrina Crítica. Tradução de F. M. Moser. Lisboa:
Guimarães Editores. p 35-52.
Falgueras, J. (1995) Museu Galego de Arte Contemporânea. In Trigueiros, L. (1995) Álvaro Siza 1986-1995.
Lisboa: Editorial Blau. p. 84-107.
Frampton, K. (2002) Towards Critical Regionalism. In K. Frampton, Labour, Work and Architecture. Londres:
Phaidon. p 77-89.
Hillier, B. e Hanson,J. (1984) The Social Logic of Space. Cambridge: Cambridge University Press. Cap.os III e
IV.
Krüger, M.J.T. e Silva, C.F. (1998) ―A Abadia de santa maria de alcobaça e a evolução morfológica da cidade
de Alcobaça‖. Colóquio sobre Cister- Espaços,Territórios,Paisagens.
16-20 Junho. IPPAR. Mosteiro de Alcobaça. p 553-574.
Krüger, M. J. T. (1999) Relatório das Disciplinas de Arquitectura Teórica I e II da Mestrado em Teoria e História
da Arquitectura. Prova de Agregação em Arquitectura. Departamento de Arquitectura da FCTUC. Coimbra. p.
44-54.
Krüger, M. J. T. (2001) ―A Quinta da Conceição‖. Porto 1901/2001 - Guia de Arquitectura
Moderna. Folheto desdobrável com 8 páginas.
Moffit, J. F. (1995) Anatomia de las Meninas: Realidad, Ciencia y Arquitectura. In F. Marías Outras Meninas.
Madrid: Ediciones Siruela. p. 171-180.
Siza, A. (2000) Imaginar a Evidência. Edições 70. Lisboa.
5 - Introdução à Gramática da Forma
Duarte, J.P. (2003) Malagueira
http://www.civil.ist.utl.pt/~jduarte/malag/

-

Álvaro

Siza

Vieira.

Disponível

na

WWW.

Endereço:
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Mitchell, W. (1989) The Logic of Architecture. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
Krüger, M.J.T. e Silva, C.F. (1998) ―A Gramática da Forma das Igrejas Cisterciences‖.
Colóquio sobre Cister- Espaços,Territórios,Paisagens. 16-20 Junho. IPPAR. Mosteiro de Alcobaça. p. 309-342.
Krüger, M. J. T. (1999) Relatório das Disciplinas de Arquitectura Teórica I e II da Mestrado em Teoria e História
da Arquitectura. Prova de Agregação em Arquitectura. Departamento de Arquitectura da FCTUC. Coimbra. p.
66-84.
Stiny, G. (1980) "Introduction to shape and to shape grammars". Environment and Planning B, Vol. 7, p. 343351.

Método de Ensino
Aulas teórico-práticas com projecções e formação de grupos de discussão orientada.

Modo de Avaliação
A avaliação incidirá sobre um trabalho prático desenvolvido sobre a forma de monografia. O trabalho prático
refere-se, numa primeira instância, aos temas desenvolvidos sequencialmente nas aulas teóricas.
Outros temas são possíveis de serem propostos mas, no entanto, devem gravitar à volta dos tópicos
desenvolvidos nas aulas teóricas.

Componentes de Avaliação
A monografia deverá ser apresentada de acordo com um conjunto de regras ou sugestões que se referem ao
desenvolvimento da capacidade para:
- explicitar a estrutura do argumento clarificando-o desde o início;
- começar com o problema ou a questão para a qual se deseja encontrar uma resposta mas sem grande
―teorização‖;
- lembrar que apenas é necessária uma única boa ideia para escrever a monografia o que implica colocar uma
hipótese ao longo do trabalho;
- entender que todas as monografias necessitam de uma problemática (que é diferente de um campo ou uma
de área de investigação), de um conjunto de dados, de uma bibliografia e de uma hipótese;
- escrever na terceira pessoa do singular;
- apresentar as ideias antes de as avaliar;
- lembrar que na Teoria e Crítica da Arquitectura todas as ideias são provisórias;
- evitar a prosa adjectivada;
- recorrer a exemplos sempre que possível;
- citar devidamente as fontes utilizadas;
- argumentar sem hesitações, repetições ou fugas ao tema.
Complementarmente, também serão colocados em aula os requisitos necessários para a forma de
apresentação da monografia – folha de rosto, resumo, índice, introdução, estruturação por partes, conclusões
ou considerações finais, referências bibliográficas e de fontes das imagens, anexos e citações de texto ou de
imagem gráfica.

Obtenção de Frequência
Sujeita à apresentação da monografia final.
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Nome do perfil

Arquitectura: Teoria, Projecto, História
Nome docente
Aurora da Conceição Parreira Carapinha
Formação
Arquitecta Paisagista

Grau
Professora auxiliar de nomeação definitiva

Nome da UC
Arte da Paisagem e dos Jardins
Palavras Chave
Paisagem. Jardim. Estética. Poética
Semestre
1

ECTS
5

tipo de UC
teórica

Objectivos da UC
A análise interpretativa do que foi o desenho de paisagens e jardins até aos nossos dias — encarada esta Arte
não isoladamente, mas integrada na ideia, na utilização, no meio físico, biológico e na sociedade — permitirá
obter uma visão mais ampla e específica do papel desempenhado pela Arte Paisagista e do seu potencial para
o futuro. Contribuirá, ainda, para a formação filosófica, estética e cultural

Programa resumido
Inicia-se o desenvolvimento do conteúdo programático a partir de um conjunto de reflexões e abordagens ao
conceito de Paisagem. Interessa-- nos, sobretudo, explorar a dimensão cultural, fenomenológica e estética que
a paisagem apresenta.
Enquanto facto cultural a paisagem resulta da acção do homem, enquanto ser físico e psíquico, sobre um
território biofísico, natural, vivo e dinâmico. O qual imprime por sua vez às construções antrópicas
características muito particulares.
Aquela acção transformadora do Homem desenvolve-se a quatro níveis: ao nível da produção, da protecção, do
simbólico, e do lúdico.
Aos dois primeiros níveis correspondem à imensidade de paisagens rurais (os agrossistemas) e industriais que
se desenham no território nacional. À dimensão lúdica e simbólica ligam-se as quintas de recreio, os jardins, as
cercas conventuais, as tapadas, os parques, os cemitérios e os locais de peregrinação.
Todos eles testemunham diferentes formas de intervir e de explorar as potencialidades da Natureza, em função
da capacidade do próprio Homem, do espírito do tempo e do espaço onde se integram, adquirindo uma
dimensão histórica e estética.
Assim e, partindo dos pressupostos enunciados definir-se-ão, ao nível conceptual, tipológico, os espaços que
participam do universo do património paisagístico. Estes conteúdos programáticos serão abordados segundo os
seguintes temas:
NATUREZA-PAISAGEM-JARDIM
O Belo Natural
A IDEIA
O Mito
As Paisagens Míticas
A Realidade
O Jardim enquanto Representação
O Jardim como Meta- Paisagem
A FUNÇÃO
Do Território à Paisagem:
As paisagens produtivas
As paisagens de protecção
As paisagens simbólicas – a ludicidade, o sagrado
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A FORMA
A Forma Matricial:
As Mutações da Forma:
Determinantes Biofísicas
Determinantes Históricas e Culturais

Bibliografia principal

Método de Ensino

Modo de Avaliação
Avaliação continua ou exame final

Componentes de Avaliação

Obtenção de Frequência
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Nome do perfil

Arquitectura: Teoria, Projecto, História
Nome docente
João Pedro Xavier
Formação
Arquitectura

Grau
Professor Auxiliar

Nome da UC
Arquitectura e Matemática
Palavras-chave
Geometria, Topologia
Semestre
1º

ECTS
5

tipo de UC
Teórico-prática

Objectivos da UC (máximo 1 página)
A relação da arquitectura com a matemática, tendo subjacente a questão da representação, abrange uma larga
gama de tópicos e regista-se a diferentes níveis do projecto, desde a definição dos conteúdos à configuração
final dos espaços. É objectivo central desta UC relevar a importância desta relação disciplinar nas diferentes
instâncias do processo de produção do objecto arquitectónico, seja ao nível da sua programação, do seu
desenho, ou mesmo, da sua materialização construtiva. Importa detectar as vantagens recíprocas desta
interdependência assinalando, com recurso à eloquência de exemplos criteriosamente escolhidos, situações
notáveis em que a explicitação intencional da relação da arquitectura com a matemática se constituiu como
valor acrescentado à significação da obra arquitectónica.

Programa resumido
Tendo como referência a produção teórica no âmbito do tema ―Arquitectura e Matemática‖ serão abordados
alguns dos seguintes tópicos:
1 simetria na arquitectura
2 estruturas geométricas bidimensionais e tridimensionais
3 sistemas proporcionais
4 médias aritméticas, geométricas e harmónicas
5 medição através da trigonometria
6 teoria musical e arquitectura
7 geometria projectiva e descritiva
8 álgebra linear e formas geométricas
9 curvas e superfícies
10 bolas de sabão e superfícies mínimas
11 relatividade, quarta dimensão, arte e arquitectura
12 cartografia territorial e urbana
13 geometria da insolação de edifícios e de espaços urbanos
14 geometria e desenho urbano
15 desenvolvimento de formas estruturais
16 geometria fractal e arquitectura
17 teoria dos grafos e organização funcional
18 teoria dos nós e topologia
A título exemplificativo serão visados estudos dedicados à obra de certos arquitectos como sejam Alberti,
Palladio, Frank Lloyd Wright ou Le Corbusier; trabalhos relativos a determinados períodos históricos:
arquitectura romana, renascentista ou barroca; e também certos trabalhos de investigação onde se trata a
aplicação particular de alguns ramos da matemática ao desenho arquitectónico, como sejam, a geometria e a
álgebra.

Bibliografia principal
Fontes primárias:
Tratados históricos de Arquitectura, de Geometria e/ou de Perspectiva
Fontes secundárias:
ACKERMANN, James S., Distance Points: Essays in Theory and Renaissance Art and Architecture. Cambridge,
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Mass.: MIT Press, 1991.
ANDERSEN, Kirsti, The Geometry of an Art. The History of the Mathematical Theory of Perspective from Alberti
to Monge. New York: Springer Science, 2007, 0-387-25961-9
ALEXANDER, Christopher, Aspectos de Matematica y diseño. Cuadernos Infimos, 3. Barcelona: Tusquets
Editor, 1969.
ALEXANDROFF, Paul, Elementary Concepts of Topology. New York: Dover Publications, 1961.
ALSINA, C./ TRILLAS, E., Lecciones de Algebra y Geometria. Curso para estudiantes de Arquitectura.
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1989.
ARNHEIM, Rudolf, Arte y percepción visual. Psicologia del ojo creador. Madrid: Alianza Forma, 1985.
ARNHEIM, Rudolf, A Dinâmica da Forma Arquitectónica. Lisboa: Editorial Presença, 1988.
ARNHEIN, Rudolf, O Poder do Centro – Um Estudo da Composição nas Artes Visuais. Lisboa: Edições 70,
1990.
BAGLIVO, Jenny A./GRAVER, Jack E., Incidence and Symmetry in Design and Architecture. New York:
Cambridge University Press, 1983.
BALISTRERI-TRINCANATO,C./PIZZATI,P./ZANVERDIANI,D.,
Dalla
Geometria
Euclidea
al
rilievo
architecttonico. Venezia- Mestre: Edizioni Stamperia Cetid, 2000.
BENEVOLO, Leonardo, La captura del infinito. Madrid: Celeste Ediciones, 1994.
BLACKWELL, William, Geometry in Architecture. New York: John Wiley & Sons Inc., 1984.
BORGHERINI, Malvina, Disegno e progetto nel cantiere medievale. Esempi toscani del XIV secolo. Venezia:
Marsilio Editori, 2001, 88-317-7815-3
BOVILL, Carl, Fractal Geometry in Architecture and Design. Design Science Collection, 1. Boston/ Basel/ Berlin:
Birkhäuser, 1996, 0-8176-3795-8
BRUNÉS, Tons, The Secrets of Ancient Geometry - and its use. Copenhagen: Rhodos, 1967.
BUENO, Beatriz P. S., "De quanto serva a Ciência do Desenho no serviço das obras de el-rei". In Actas do
Colóquio Internacional - Universo Urbanístico Português 1415-1822. Lisboa: Comissão Nacional para as
Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2001, 972-787-033-3.
BUENO, Beatriz P. S.,"Formação e Metodologia de Trabalho dos Engenheiros Militares: a Importância da
"Ciência do Desenho" na Construção de Edifícos e Cidades". In Urbanismo de origem portuguesa. Lisboa:
ISCTE, Julho 2001.
CABEZAS GELABERT, Lino, "La perspectiva como modelo da arquitectura. La arquitectura esrcorzada". In
Lecturas de Historia del Arte. Ephialte. Vitoria: Instituto Municipal de Estudios Iconograficos, 1994.
CABEZAS GELABERT, Lino, ―Ichnographia, la fundación de la arquitectura". In EGA : revista de expresión
gráfica arquitectónica. Valladolid: Valencia Asociación Española de Dep. Univ. de Expresión Gráfica
Arquitectónica, 1994.
CABEZAS GELABERT, Lino, ―Los modelos Tridimensionales de Arquitectura en el contexto profesional y en
las teorías gráficas del siglo XVI". In Anales de Arquitectura: revista del Departamento de Teoría de Arquitectura
y Proyectos Arquitectónicos. Valladolid: Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones.
CALTER, Paul, Squaring the Circle: Geometry in Art and Architecture. US: Key College Publishing, 2008, 978-1930190-82-5
CAMEROTA, Filippo, La prospettiva del Rinascimento. Arte, architettura, scienza. Architetti e architetture, 19.
Milano: Electa, 2006, 88-370-2119-4
CERVONE, Davide P./BANCHOFF, Thomas F., Para Além da Terceira Dimensão. Catálogo da Exposição de
Matemática e Arte Digital. Lisboa: Centro de Matemática e Aplicações Fundamentais da Universidade de
Lisboa, 2000, 9 72-95229-1-X
CHARTRAND, Gary, Introduction to Graph Theory. New York: Dover Publications, 1985.
COSTA, Manuel J.R. Couceiro da, Perspectiva e Arquitectura. Uma expressão da inteligência no trabalho de
concepção. Lisboa: U.T.L. - Fac. Arquitectura, 1992. Dissertação de doutoramento apresentado à FAUTL.
CRITCHLOW, Keith, Order in Space: a design source book. London: Thames and Hudson, 1987.
DAHAN-DALMEDICO, A./PEIFFER, J., Une Histoire des Mathématiques - Routes et Dédales. Paris: Éditions du
Seul, 1986.
DAMISCH, Hubert, L'origine de la Perspective. Champs, 605, 2. Paris: Flammarion, 1993.
EL-SAID, Issam. Islamic Art and Architecture: The System of Geometric Design. Tarek El-Bouri and Keith
Critchlow, eds. Reading, UK: Garnet Publishing Limited, 1993.
EMMER, Michele, Mathland. From Flatland to Hypersurfaces. Basel: Birkhäuser, 2004, 3-7643-0149-X
EMMERICH, David Georges, Exercices de Géometrie Constructive. Travaux d'étudiants. Paris: Éditions de la
Villette, 1970.
EVANS, Robin, The Projective Cast: Architecture and Its Three Geometries. Massachussetts: The Mit Press,
2000, 0-262-55038-5
FIELD, J. V., The Invention of Infinity: Mathematics and Art in the Renaissance. Oxford: Oxford University Press,
1997.
FONATTI, Franco, Principios elementales de la forma en arquitectura. Barcelona: GG, 1988.
FRANCO, Ghione/LAURA, Catastini, Le geometrie della visione. Scienza, arte, didattica. Milano: Springer
Verlag, 2006, 978-88-470-0208-1
GHYKA, Matila, The Geometry of Art and Life. Dover Books Explaining Science. New York: Dover Publications,
inc., 1977.
GHYKA, Matila C., Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes. Barcelona: Editorial Poseidon,
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1983.
GOMBRICH, E. H., The Sense of Order: a study in the psychology of decorative art. London: Phaidon Press
Limited, 1984.
HAGEN, Margaret A., Varieties of realism. Geometries of representational Art. Cambridge: Cambrigde University
Press, 1986.
HALLYN, Fernand, The Poetic Structure of the World. Copernicus and Kepler. New York: Zone Books, 1997, 0942299-61-2
HEILBRON, J.L., The Sun in the Church: Cathedrals as Solar Observatories. Cambridge, MA: Harvard
University Press, 1999.
HERSEY, George/FREEDMAN, Richard, Possible Palladian Villas (Plus a Few Instructively Impossible Ones).
Cambridge, MA: MIT Press, 1992.
HERSEY, George L., Architecture and Geometry in the Age of the Baroque. Chicago: The University of Chicago
Press, 2000.
HERZ-FISCHLER, Roger, The Shape of the Great Pyramid. Waterloo, Ontario: Wilfred Laurier University Press,
2000.
HILBERT, D./COHN-VOSSEN, S., Geometry and the imagination. New York: Chelsea Publishing Company,
1999.
HISCOCK, Nigel. The Wise Master Builder: Platonic Geometry in Plans of Medieval Abbeys and Cathedrals.
Hampshire, UK: Ashgate, 2000.
HUNTLEY, H.E., The Divine Proportion: A Study in Mathematical Beauty. New York: Dover Publications, Inc.,
1970.
IVINS, Jr., William M., Art & Geometry: A Study in Space Intuitions. New York: Dover Publications, 1946.
JOUVEN, Georges, La forme initiale: symbolisme de l'architecture traditionnelle. Paris: Dervy-Livres, 1985, 285076-195-8
JOUVEN, Georges, L'architecture caché: tracés harmoniques. Paris: Dervy-Livres, 1986, 2-85076-104-4
KAPPRAF, Jay, Connections, The Geometric Bridge between Art and Science. Singapore: World Scientific
Publishing, 2001, 981-02-4585-8
KEMP, Martin, The Science of Art. Optical themes in western art from Brunelleschi to Seurat. New Haven/
London: Yale University Press, 1990.
KITAO, Timothy K., Circle and Oval in the Square of Saint Peter's. New York: New York University, 1974.
KLEIN, Felix, Le Programe d‟ Erlangen. Paris: Gauthier-Villars, 1974.
KLINE, Morris, Mathematics for the Nonmathematician. New York: Dover Publications, Inc., 1985.
La prospettiva rinascimentale. Codificazione e trasgressioni. Coor. Marisa Dalai Emiliani. Milano: Centro Di,
1980.
La structure dans les arts et dans les sciences. Bruxelles: La Connaissance, 1968.
LAWLOR, Robert, Sacred Geometry. London: Thames & Hudson, 2002.
LE CORBUSIER, Le Modulor and Modulor 2. English Edition. Boston: Birkhauser, 2000.
MALDONADO, Tomás, Reale e Virtuale. Milano: Giangiacomo Feltrinelli Editore, 1998.
MANDELBROT, Benoît, Objectos Fractais - Forma, Acaso e Dimensão. Ciência Aberta. Lisboa: Gradiva
Publicações, 1991.
MARCH, Lionel, Architectonics of Humanism. Essays on Number in Architecture. London: Academy Editions,
1998, 0-471-97754-3
MARCOLLI, Attilio,Teoria del Campo. Corso di educazione alla visione. 2 vols. Firenze: Sansoni, 1971.
MESERVE, Bruce E., Fundamental Concepts of Geometry. New York: Dover Publications, 1983.
MITCHELL, William J., The Logic of Architecture. Cambridge: MIT Press, 1989.
MURTINHO, Vítor Manuel Bairrada, „La Piú Grassa Minerva‟. A Representação do Lugar. Coimbra: DARQFCTUC, 2001. Dissertação de doutoramento apresentado ao DARQ-FCTUC.
Nexus Network Journal – Architecture and Mathematics. Coord. Kim Williams. 20 vols. 1999-2008.
Nexus – Architecture and Mathematics. Coord. Kim Williams. I, II, III, IV, V, VI, VII. 1996-2008.
Nel segno di Masaccio, L‟ Invenzione della Prospettiva. Coord. Filippo Camerota. Firenze: Giunti Gruppo
Editoriale, 88-09-02329-3, 2001.
NORBERG-SCHULZ, Christian, Système Logique de l‟Architecture. Liège: Pierre Mardaga, 1988.
PADOVAN, Richard, Proportion. Science Philosophy Architecture. London: Apon Press, 1999.
PANOFSKY, Erwin, La perspectiva como forma simbolica. Cuadernos Marginales, 31, 5. Barcelona: Tusquets
Editores SA, 1985.
PEARCE, Peter, Structure in nature is a strategy for design. Cambridge: The MIT Press, 1979, 0-262-16064-1
PEDOE, Daniel, Geometry and the Visual Arts. New York: Dover Publications, 1983.
PÈREZ-GÓMEZ, Alberto/PELLETIER, Louise, Architectural Representation and the Perspective Hinge.
Cambridge/ London: The MIT Press, 1997.
QUARONI, Ludovico, Proyectar un edificio. Ocho lecciones de arquitectura. Madrid: Xarait Ediciones, 1980.
Rinascimento da Brunelleschi a Michelangelo. La rappresentazione dell‟Architettura. Milano: Bompiani, 1994.
ROWE, Colin, The Mathematics of the Ideal Villa and Other Essays. Cambridge, MA: MIT, 1982.
RUSSEL, Bertrand, An Essay on the Foundations of Geometry. London and New York: Routledge, 1996.
SCOLARI, Massimo, "Elementi per una storia dell‘assonometria". In Casabella, 500. Milano: Mondadori, 1984.
SÁ, Carlos, "A Matemática na Grécia Antiga". In História da Matemática. Universidade Aberta, 210. Lisboa:
Universidade Aberta, 2000, 972-674-315-X
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SARHANGI, Reza, ed. Bridges: Mathematical Connections in Art, Music, and Science. 9 vols. Conference
Proceedings 1998-2007. Winfield, Kansas, USA: Bridges Conference, 1998-2007.
SARTORIS, Alberto, Alberto Sartoris - Novanta gioielli. Circolo degli Artisti. Milano: Mazzotta, 1992. 88-2021033-9
SAUMELLS, Roberto, La geometría euclídea como teoría del conocimiento. Madrid: Ediciones RIALP SA, 1971.
SCHOLFIELD, P.H., The Theory of Proportion in Architecture. Cambridge, UK: Cambridge University Press,
1958
SERO-GUILLAUME, Olivier, "Geometria e Arquitectura". In Niveu, 16. Nancy: Escola de Arquitectura de Nancy,
1983.
The history of cartography. Cartography in Prehistoric, Ancient and Medieval Europe and the Mediterranean.
Chicago: The University of Chicago Press, 1987.
The Visual Mind: Art and Mathematics. Org. Michele Emmer. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1993.
THOENES, Christof, "La teoría del dibujo de arquitectura en los tratados italianos del Renacimento. In Juan de
Herrera Y su Influencia. Actas del Simposio. Camargo, 14/17 Julio 1992. Santander: Universidad de Cantabria,
1993, 84-8102-040-0
THUILLIER, Pierre, D'Archimède à Einstein. Les faces cachées de l'invention scientifique. Le temps des
sciences. Le Seuil: Fayard, 1988.
XAVIER, João Pedro, Sobre as origens da perspectiva em Portugal. O Liuro de Prespectiua do Códice 3675 da
Biblioteca Nacional, um Tratado de Arquitectura do século XVI. Porto: FAUP Publicações, 2006.
WILLIAMS, Kim, "La simmetria in architettura". In Matematica e Cultura 2001. Milano: Springer Verlag, 2001,
88-470-0141-2.

Método de Ensino
Na primeira aula será feita a apresentação dos tópicos programáticos acima listados e seleccionados aqueles
que a turma considerar mais pertinentes para serem explorados nas aulas seguintes. O modelo de aula
compreende uma parte relativa à apresentação de um tema seleccionado e outra de discussão. Está prevista a
possibilidade de algumas lições serem proferidas por convidados que tenham realizado trabalho de reconhecido
mérito no âmbito da área temática da sessão.

Modo de Avaliação
Avaliação distribuída sem exame final

Componentes de Avaliação
A avaliação é função da assiduidade, da participação e da produção de um trabalho teórico tutelado pelo
professor. O trabalho teórico tem um peso de 60% na classificação final. Deverá ser apresentado em aula para
posterior discussão no âmbito da turma, sob orientação do professor, tendo este procedimento um peso de 20%
na classificação final. A participação nas restantes aulas tem um peso de 20% na classificação final.

Obtenção de Frequência
A obtenção de frequência é condicionada à assistência a, pelo menos, 75% das aulas.
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Nome do perfil

Arquitectura: Teoria, Projecto, História
Nome docente
José César Vasconcelos Quintão
Formação
Arquitecto

Grau
Professor Auxiliar com nomeação definitiva

Nome da UC
Classicismo e Tectónica
Palavras-chave
Ordem. Classicismo Estrutura. Tectónica, Representação Interpretação. Leitura. Análise
Semestre
1º

ECTS
5

tipo de UC
seminário

Objectivos da UC
Ler e interpretar a arquitectura clássica é o objectivo último deste seminário do 3º Ciclo. Parte de pressupostos
tectónicos, fundamenta-se no sistema trilítico e nas suas expressividades representativas. Ainda que a História
da Arquitectura seja evocada, como não poderia deixar de acontecer, o seminário tem também, como
pressuposto assumido, carácter a-histórico.
A arquitectura clássica é um capítulo incontornável da Arquitectura, de génese Ocidental, e o primeiro código
arquitectónico verdadeiramente universal, tendo-se expandido pelos cinco continentes, para lá e apesar das
arquitecturas características de cada região. O seu código expressivo, com mais de vinte e cinco séculos, é um
sistema conceptual coeso, uma estrutura invariante de significantes variáveis, tendo integridade que lhe é
exclusivamente peculiar, permitindo transformações e a sua própria auto-regulação. Refutando ser um conjunto
de unidades dispersas, é um código aberto e inesgotável de soluções formais.
A metodologia para alcançar o objectivo fundamenta-se no desenvolvimento das capacidades analíticas do
objecto arquitectónico. O critério analítico, previamente sistematizado, é passível de ser confrontado com outros
critérios, que possam tornar-se relevantes e personalizados, pretendendo-se uma abertura abrangente para o
conhecimento alargado da fenomenologia arquitectónica.

Programa resumido
Sistema trilítico: A herança da arquitectura primitiva.
Sistema trilítico: Fundamentos estruturantes, construtivos e representativos.
Fundamentos morfológicos: Da morfologia assistemática ao classicismo Grego e ao classicismo Romano.
Teoria interpretativa do código clássico.
O cripto-classicismo: Da queda de Roma ao fim da Idade-Média.
O renascer do classicismo: Renascimento – Maneirismo – Barroco – Neo-classicismo.
Para além do classicismo: Persistência e abuso do código.
Bibliografia principal
Indica-se apenas a bibliografia genérica indispensável para o curso. Oportunamente será indicada bibliografia
mais precisa para os temas propostos.
Adrea Palladio: The Four Books of Architecture – New York: Dover Publications, 1965.
HERSEY, Georges, The Lost Meaning of Classical Architecture: Speculations on Ornament from Vitruvius to
Venturi – Cambridge: The MIT Press, 1995.
Les Dix Livres d‘Architecture de Vitruve Corrigés par Claude Perrault – Bruxelles : Pierre Mardaga,1979.
ONIANS, John, Bearers of Meaning : The Classical Orders in Antiquity, the Middle Ages and the Renaissance –
Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
PARKER, John Henry, Classic Dictionary of Architecture: A Concise Glossary of Terms Grecian, Roman, Italian
and Gothic – London: New Orchard, 1990.
QUINTÃO, José C. V., Fachadas de Igrejas Portuguesas de Referente Clássico – Uma Sistematização
Classificativa – Porto: FAUP Publicações, 2002.
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RIKWERT, Joseph, The Dancing Column: On Order in Architecture – Cambridge: The MIT Press, 1996.
The Renaissance from Brunelleschi to Michelangelo – The Representation of Architecture – Milan: Bompiani,
1994.

Método de Ensino
Carácter de seminário. Aulas de apresentação da matéria, seguida de esclarecimento e discussão.
Proposta de blocos temáticos a serem apresentados pelos doutorandos, para discussão generalizada, em
pontos de situação. Pretende-se uma simulação de apresentação e sustentação pública dos trabalhos.

Modo de Avaliação
Avaliação distribuída sem exame final

Componentes de Avaliação
Serão avaliadas as capacidade analíticas exercidas sobre os objectos arquitectónicos respondendo à
linguagem do classicismo. Também a criatividade de critério/s de análise e aferição da sua aplicabilidade terá
uma ponderação importante, bem como as capacidades de aquisição, transmissão de conhecimentos e de
comunicação verbal.

Obtenção de Frequência
A presença nas aulas terá de perfazer 80% do número de aulas estimado.
Participação interactiva nas aulas.
Apresentação dos trabalhos propostos e respectiva avaliação positiva.
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Nome do perfil

Arquitectura: Teoria, Projecto, História
Nome docente
Carlos Manuel de Castro Cabral Machado
Formação
Arquitectura

Grau
Doutoramento

Nome da UC
Teoria da Arquitectura Contemporânea
Palavras-chave
...
Semestre
1º semestre

ECTS
5

tipo de UC
Teórico-prática

Objectivos da UC
A disciplina Teoria da Arquitectura Contemporânea tem como objectivo o desenvolvimento do conhecimento
das teorias da arquitectura da Idade Contemporânea, conhecimento esse que implica a relação da produção
teórica com os projectos e as obras que a explicitam em termos formais e espaciais. Pretende-se com esta
unidade curricular que os alunos desenvolvam, em simultâneo, a capacidade de ler criticamente os textos e as
obras: estabelecer intersecções problemáticas e interpretativas entre a palavra escrita e a realidade material
das formas e dos espaços construídos ou projectados é essencial para o desenvolvimento de um pensamento
próprio sobre a arquitectura. O objectivo da disciplina deve, assim, ser entendido como o estudo da relação
entre as ideias e as formas, ou seja, do modo como os espaços e as formas construídas ou projectadas se
relacionam com os discursos que, de certo modo, os complementam ou antecipam e justificam.
Para além da bibliografia proposta, dividida em quatro secções (Obras de carácter geral, Monografias, Obras de
autores dos séculos XVIII e XIX e Textos de arquitectos do século XX sobre arquitectos ou arquitectura dos
séculos XVIII e XIX) será fornecida aos alunos uma antologia de textos de arquitectos do século XX da
responsabilidade do docente da Cadeira – a ordem cronológica é, por vezes, ligeiramente alterada, de modo a
agrupar aqueles textos que abordam temáticas coincidentes ou complementares, polémicas ou controvérsias
entre personalidades de um mesmo movimento ou de movimentos diferentes, etc. É com base nestes textos
que se realizam os trabalhos práticos.
O conhecimento do discurso teórico e da sua relação com a prática da arquitectura poderá ajudar o estudante
de doutoramento a desenhar os contornos e as relações entre um tema e um problema de arquitectura,
momento importante na definição do seu projecto de tese.

Programa resumido
As cinco sessões previstas abordarão os seguintes temas:
1 (Aulas 1 e 2) Introdução à época em estudo. Os principais temas e problemas que percorrem a arquitectura
da idade contemporânea (1750-2000).
2. (Aulas 3 e 4) A tradição racionalista em França.
3. (Aulas 5 e 6) A tradição pitoresca em Inglaterra.
4. (Aulas 7 e 8) Arquitectura e teoria na cidade da Ilustração (com base no texto com o mesmo título de Antonio
Monestiroli). A cidade de oitocentos.
5. (Aulas 9 e 10) As formas da residência na cidade moderna (com base no texto com o mesmo título de Carlos
Martí Arís).

Bibliografia principal
OBRAS DE CARÁCTER GERAL
ARCHITETTURA MODERNA: l‘avventura delle idee 1750-1980, a cura di Vittorio Magnano Lampugnani,
Milano, Electa, 1985
BENEVOLO, Leonardo, Historia de la arquitectura moderna, Barcelona, Gustavo Gili, 1999 (1974)
CALATRAVA, Juan, Arquitectura y Cultura en el Siglo de las Luces, Granada, Univ. De Granada, 1999
CORREIA, José Eduardo Horta, Vila Real de Santo António, urbanismo e poder na política pombalina, Porto,
Faup Publicações, 1997 (1984)
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FRANÇA, José-Augusto, Lisboa Pombalina e o Iluminismo, Lisboa, Bertrand, 1987 (1965)
FRAMPTON, Keneth, Modern Architecture, a critical history, London, Thames and Hudson, 1985
GIEDION, Sigfried, Espacio, tiempo y arquitectura, el futuro de una tradición, Barcelona, Dossat, 1982 (2ª ed.
1958 / 1ª ed. 1941)
HITCHCOK, Henri-Russel, Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries, London, Penguin Books, 1971
(1958)
KAUFMANN, Emil, De Ledoux a Le Corbusier, Barcelona, Gustavo Gili, 1982 (1933)
KAUFMANN, Emil, Tres Arquitectos Revolucionarios: Boullée, Ledoux y Lequeu, Barcelona, Gustavo Gili, 1980
(1952)
KAUFMANN, Emil, La Arquitectura de la Ilustración, barroco y posbarroco en Inglaterra, Italia y Francia,
Barcelona, Gustavo Gili, 1974 (1955)
MARTÍ ARÍS, Carlos, ed., Las formas de la residencia en la ciudad moderna, Barcelona, UPC, 2000 (1991)
MIDDLETON, Robin, Watkin, David, Arquitectura Moderna, Madrid, Aguilar, 1977
PATETTA, Luciano, L'Architettura dell'Eclettismo, Fonti, teorie, modelli, 1750-1900, Milano, CittàStudi 1995
(1975)
PEVSNER, Nikolaus, Estudios sobre arte, arquitectura y diseño, del manierismo al romanticismo, era victoriana
y siglo XX, Barcelona, Gustavo Gili, 1983
PEVSNER, Nikolaus, Os pioneiros do design moderno, Ulisseia, 1975 (1936)
RIKWERT, Joseph, Los Primeros Modernos, Los arquitectos del siglo XVIII, Barcelona, Gustavo Gili, 1982
(1980)
TAFURI, Manfredo, Dal Co, Francesco, Arquitectura Contemporanea, Madrid, Aguilar 1978
TAFURI, Manfredo, La esfera y el laberinto, vanguardias y arquitectura de Piranesi a los años setenta,
Barcelona, Gustavo Gili, 1984
WATKIN, David, The English Vision, The Picturesque in Architecture, Landscape & Garden Design, London,
John Murray, 1982
WITTKOWER, Rudolf, Palladio and English Palladianism, Londres, Thames and Hudson, 1985
ZUCCONI, Guido, La città dell'ottocento, Bari, Laterza & Figli, 2001
MONOGRAFIAS
BERGDOLL, Barry, Kart Friederich Schinkel, An Architecture for Prussia, New Cork, Rizzoli, 1994
MADEC, Philippe, Boullée, Paris, Fernand Hazan, 1989
PÉROUSE DE MONTCLOS, Jean-Marie, Étienne-Louis Boullée, Paris, Flammarion, 1994
PUNDT, Hermann G., Schinkel's Berlin, A Study in Environmental Planning, Harvard University Press, 1972
VIDLER, Anthony, Ledoux, Paris, Fernand Hazan, 1992
VIOLLET-LE-DUC, "Architectural Design", nº 3/4, 1980
OBRAS DE AUTORES DOS SÉCULOS XVIII E XIX
BOULLÉE, Étienne-Louis, Arquitectura, Ensayo sobre el Arte, Barcelona, Gustavo Gili, 1985
BURKE, Edmund An Inquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and the Beautiful, (Londres, 1757)
LAUGIER, Marc-Antoine, Ensayo sobre la arquitectura, Barcelona, Akal, 1999 (Paris, 1753-55)
VIOLLET-LE-DUC, Eugène Emmanuel, L'architecture raisonnée, Extraits du Dictionnaire de l'architecture
française (Paris, 1854-68), selecção e apresentação Hubert Damish, Paris, HERMANN, ÉDITEURS DES
SCIENCES ET DES ARTS, 1964 / 1990
TEXTOS DE ARQUITECTOS DO SÉCULO XX SOBRE ARQUITECTOS OU ARQUITECTURAS DOS
SÉCULOS XVIII E XIX
GRASSI, Giorgio, "A propósito de vanguardia" (1980) "Schinkel Als Meister" (1983), "Charlottenhof" (1996), in
Arquitectura lengua muerta y otros escritos, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2003
MONEO, Rafael, "La proposta pedagogica di Jean-Nicolas-Louis Durand e gli elementi della composizione"
(1981), in La Solitudine degli Edifici e Altri Scritti, Questioni Intorno all'Architettura, Torino, Umberto Allemandi &
C., 1999
MONESTIROLI, Antonio, "La ciudad como aventura del conocimiento, Arquitectura y teoría en la ciudad de la
Ilustración" (1979), in La arquitectura de la realidad, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1993
ROSSI, Aldo, "El concepto de tradición en la arquitectura neoclásica de Milán" (1956), "Emil Kaufmann y la
arquitectura de la Ilustración" (1958), "Introducción a Boullée" (1967), "La arquitectura de la Ilustración" (1972),
in Para una arquitectura de tendencia, Escritos: 1956-72, Barcelona, Gustavo Gili, 1977

Método de Ensino
As aulas teórico-práticas dividir-se-ão em dois tempos: apresentação sistematizada e diacrónica da arquitectura
e da teoria arquitectónica da Idade Contemporânea (1750-2000); apresentação dos textos reunidos na
antologia e discussão, seguida de debate, dos trabalhos escritos realizados pelos alunos. Os alunos serão
avaliados com base na realização de dois trabalhos práticos directamente relacionados com a antologia de
textos fornecida pelo docente da Cadeira. Pressupõe-se que a matéria das cinco sessões de exposição antes
apresentadas poderá ou deverá ser vertida nestes trabalhos práticos em função dos interesses particulares de
cada um dos alunos.

Modo de Avaliação
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Avaliação distribuída sem exame final
Componentes de Avaliação
A classificação final resultará da avaliação sucessiva dos dois trabalhos propostos (entendidos no sistema de
avaliação continua, o que pressupõe que a segunda classificação incorpora e substitui a primeira). O objectivo é
permitir que o segundo exercício seja considerado como aquele que representa a aprendizagem realizada
durante o semestre.
Se o estudante realizar apenas um dos trabalhos, a sua classificação final será a do trabalho realizado reduzida
em 20%. Se não realizar nenhum dos trabalhos será reprovado.

Obtenção de Frequência
75% presenças / horas de contacto
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Nome do perfil

Arquitectura: Teoria, Projecto e História
Nome docente
Francisco José Barata Fernandes
Formação
Arquitectura

Grau
Doutor

Nome da UC
Espaço Público na Cidade Contemporânea
Palavras-chave
Arquitectura, cidade, projecto urbano, urbanismo, cidadão, urbanita, habitação urbana, equipamento urbano,
malha urbana, parcela, espaço público, estrutura viária, rua, avenida, alameda, praça, espaços residuais,
periferia urbana, centros urbanos, fachada, programas, gestão urbanística, investimento imobiliário, mobilidade
e transportes, planeamento, pluridisciplinaridade, organização do espaço, tipologia, morfologia, permanência,
adaptabilidade, forma urbana, topografia, relevo, desenho urbano, infra-estruturas urbanas, metrópole, poder
autárquico.

Semestre
1º Semestre

ECTS
5

tipo de UC
Teórico-prática

Objectivos da UC
Nesta unidade curricular pretende-se transmitir a informação necessária à caracterização e identificação dos
factos arquitectónicos e urbanos estruturadores do conceito de espaço público na cidade contemporânea.
Pretende-se desenvolver experiências de análise e síntese de propostas arquitectónicas, com distintos
impactos na construção da cidade ou do território urbanizado e pertencentes a distintos momentos do processo
histórico (pós industrial) em que tais propostas se integram. Pretende-se estimular o aprofundamento de
contributos parcelares provenientes de distintas disciplinas co-interessadas no entendimento e na intervenção
nas dinâmicas de transformação da cidade (história, geografia, economia, sociologia) com o objectivo de se
aumentar o rigor na definição do processo de construção efectiva da arquitectura do espaço público da cidade.
Pretende-se estimular a pesquisa no sentido da descoberta das reais causas da falta de vontade ou
incapacidade política e cultural para o ordenamento do espaço público nas áreas de expansão, de renovação
ou nos subúrbios das cidades contemporâneas.
Pretende-se motivar a investigação no sentido de se apreender as efectivas consequências no processo de
desenho com base num encomendador múltiplo e heterogéneo versus a encomenda a partir de cliente uno.
Pretende-se motivar a investigação no sentido de se caracterizar a diferença entre imagem e identidade na
construção do espaço público da cidade, através do estudo da história da cidade, do seu desenho e do seu
significado, ferramentas indispensáveis em todo o exercício de arquitectura.

Programa resumido
O programa está estruturado partindo-se do princípio que no 3º ciclo existe já um conhecimento básico
devidamente estruturado sobre a matéria e, por conseguinte, deverá privilegiar-se a apresentação de questões
dominantes nesse campo da teoria e da prática arquitectónica. Assim, enunciam-se temas que serão
desenvolvidos de forma articulada entre si.
- Metodologias de identificação e caracterização do conceito de espaço público da (na) cidade contemporânea.
- Os referentes históricos das formas da cidade na interpretação da Arquitectura dos espaços urbanos não
edificados e da sua gestão urbanística.
- As propostas de espaço público em Cerdà e Soria y Mata.
- As propostas de espaço público em Howard, Unwin e Parker
- As propostas de espaço público em Howard, Unwin e Parker
- As propostas de espaço público nos Siedlungen de Berlim, Francoforte e Dessau (B. Taut, E.May e W.
Gropius)
- As propostas de espaço público na Cidade Contemporânea de Le Corbusier e na Cidade Vertical de L.
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Hilberseimer
- As propostas de espaço público na Expansão Amesterdão Sul de H. Berlage
- As propostas de espaço público no Karl Marx-Hof em Viena
- As propostas de espaço público nas cidades novas do racionalismo italiano (Sabaudia, Latina e Pontínia)
- A falência e inoperância dos conceitos teóricos e técnicos relativamente à criação de novas estruturas e novo
desenho dos espaços públicos das áreas difusas implementadas com base no processo de expansão urbana
das últimas décadas.
- Estratégia e metodologia para a avaliação do custo do m2 de construção do espaço público da cidade
contemporânea e confrontação com custos do período anterior à 2ª guerra mundial.
- Exercício de criação de um caderno de encargos para a obtenção de informação rigorosa sobre custos do
espaço público nas de obras de expansão e/ou renovação urbana. Levantamento de estudos eventualmente já
realizados no âmbito da engenharia de transportes e mobilidade, da engenharia de comunicações, de
segurança pública e incêndios, de infraestruturas de abastecimento de água e tratamento de esgotos, de
abastecimento de energia, etc. Levantamento de estudos eventualmente já realizados na análise de resultados
das intervenções, do ponto de vista da economia urbana, da sociologia urbana, da geografia urbana, da
ecologia e do paisagismo.
- O esgotamento dos modelos liberais, de negociação permanente, na concepção e construção de cidades de
qualidade.
- O falso liberalismo da gestão urbanística de Manhattan ou Barcelona e a sua beleza.
- O liberalismo urbanístico das periferias das cidades portuguesas com mais elevados índices de negócio
imobiliário.
- O exemplo paradigmático do eixo de La Defense, Paris, na falência dos modelos importados de desenho das
oportunidades de investimento casuístico.
- Necessidades e potencialidades do desenho do espaço público das áreas residenciais da cidade
contemporânea.
- Caracterização das ferramentas, dos tempos de projecto, da natureza da encomenda, do programa, do
cliente, do processo de discussão e de decisão sobre as propostas apresentadas, do controlo e assistência
técnica à realização da obra dos projectos urbanos. Análise comparada com processo de projecto de uma obra
singular de arquitectura com cliente único.

Bibliografia principal
AA. VV. - Morphologie urbaine et parcellaire - Presses Universitaires de Vincennes, Paris, 1988
Augé, Marc - Não-Lugares - introdução a uma Antropologia da Sobremodernidade –
Graus Editora, Lisboa, 2005
Bohigas, Oriol - Contra la incontinência urbana. Reconsideración moral de la arquitectura y de la ciudad Electa, Barcelona, 2004
Borja, Jordi; Muxi, Zaida - El espacio publico: ciudad y ciudadania - Electa, Barcelona, 2003
França, José-Augusto - Lisboa Pombalina e o Iluminismo - Bertrand Editora, Lisboa, 1987
França, José-Augusto - Lisboa: urbanismo e arquitectura –
Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, Porto, 1980
Hall, Peter - Ciudades del mañana . Historia del urbanismo en el siglo XX –
Ediciones del Serbal, Barcelona, 1996
Horta Correia, J. E. C. - Vila Real de Santo António . Urbanismo e Poder na Política Pombalina FAUP / Publicações, Porto, 1997
Mangin, David; Panerai, Philippe - Projet Urbain - Editions Parenthèses, Marselha, 1999
Monestiroli, António - La arquitectura de la realidad - Ediciones del Serbal, Barcelona, 1993
Moughtin, Cliff - Urban Design. Street and Square - Architectural Press, Oxford, 2003
Portas, Nuno - Os tempos das Formas Departamento Autónomo de Arquitectura da Universidade do Minho, Guimarães, 2005
Portas, Nuno - Arquitectura(s). teoria e desenho, investigação e projecto - FAUP / Publicações, Porto, 2005
Portas, Nuno - Arquitectura(s). história e crítica, ensino e profissão - FAUP / Publicações, Porto, 2005
Sola-Morales, Ignasi – Territórios - Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2002
Souza Lobo, Margarida - Planos de Urbanização. A Época de Duarte Pacheco –
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FAUP / Publicações, Porto,1995

Método de Ensino
A unidade curricular desenvolver-se-á com aulas de natureza expositiva e com aulas dirigidas para a motivação
do debate sobre matérias apresentadas ou para o aprofundamento de questões específicas solicitadas por
trabalhos de investigação em curso. Procurar-se-á cruzar sessões de abordagem de questões gerais de teoria
com sessões destinadas à análise e crítica de casos concretos.

Modo de Avaliação
Avaliação distribuída com exame final (o exame final incidirá sobre temas e questões sumariados na unidade
curricular, sendo composto por uma prova escrita e pela discussão da mesma)

Componentes de Avaliação
Participação nas aulas e nas sessões de debate (20%), apresentação de fichas-síntese das aulas, sempre que
solicitadas (20%), exame final (60%)

Obtenção de Frequência
75% de presenças
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(4)

Glossário do Programa

acompanhamento tutorial / tutor – Acompanhamento e discussão do trabalho realizado pelo aluno, durante o
primeiro ano do ciclo de estudos. O tutor acompanha a realização da parte curricular, ajudando o aluno a
seleccionar as unidades curriculares e a linha de estudos na qual este vai desenvolver o seu projecto de tese. O
tutor pode ser também o orientador.
Todos os alunos terão um tutor designado pela comissão científica após a sua matrícula no curso. Em qualquer
momento o aluno pode requerer a substituição do tutor designado pela comissão científica por outro professor
que considere mais adequado em função da investigação que pretende desenvolver. A alteração de tutor
deverá ser aprovada pela comissão científica do curso. O tutor acompanha a realização da parte curricular,
ajudando o aluno a seleccionar as unidades curriculares e a linha de estudos na qual este vai desenvolver o
seu projecto de tese. O tutor pode ser também o orientador.
aula teórica (T) – Exposição e explicação por parte do docente de conteúdos, conceitos, teorias e
metodologias subjacentes a uma determinada linha de estudo. De frequência não obrigatória, a avaliação
destas unidades curriculares é feita através de teste, exame e/ou prova oral.
aula teórico-prática (TP) – Aulas de natureza colectiva, baseiam-se simultaneamente numa intervenção
expositiva por parte do docente e na discussão e participação dos alunos. Esta participação pode ser individual
ou em grupo, sobre temas que conduzam ao aprofundamento dos conceitos, teorias, metodologias e outros
conteúdos abordados no âmbito dos programas das unidades curriculares. AS aulas teórico-práticas devem
permitir o desenvolvimento, entre os alunos, de competências instrumentais, interpessoais e sistémicas, entre
outras visadas pelos programas das respectivas unidades curriculares.
aula prática (P) – Pode assumir diferentes formas, designadamente apresentação e discussão de trabalhos de
grupo; análise de temas, problemas, artigos, casos. As aulas práticas estão sujeitas a um regime presencial
obrigatório. Nas sessões de trabalho práticos enquadram-se ainda as sessões de prática laboratorial
(actividades que necessitam de condições específicas e são desenvolvidas em espaços próprios) e de trabalho
de campo (actividade de investigação desenvolvida no exterior acompanhada ou não pelo docente).
aula em regime de seminário (S) – Actividade baseada na exposição por parte do docente de conteúdos
científicos, técnicos e metodológicos, e por parte do estudante, no que concerne à apresentação e discussão de
contributos orais e escritos, principalmente de carácter individual. Isto é, distingue-se da aula prática por basear
a sua actividade em trabalho predominantemente individual.
ciclo de estudos conducente ao grau de doutor – O ciclo de estudos conducente ao grau de doutor integra:
a) A elaboração de uma tese original e especialmente elaborada para este fim, adequada à natureza
do ramo de conhecimento ou da sua especialidade;
b) A eventual realização de unidades curriculares dirigidas à formação para a investigação, cujo
conjunto se denomina curso de doutoramento, sempre que o regulamento específico o preveja;
O plano de estudos de um curso de doutoramento pode incluir unidades curriculares de outros cursos da
Universidade do Porto ou de outras universidades, incluindo de cursos não conferentes de grau, em função dos
acordos e protocolos que vierem a ser estabelecidos com outras universidades portuguesas e/ou estrangeiras.
coordenador de perfil (de estudos) – É o responsável pela coordenação de todas as actividades de um
determinado perfil, pela organização do seminário de projecto de tese e pela definição das unidades
curriculares, dos programas e dos docentes que as leccionam. Representa junto do director do terceiro ciclo o
perfil de estudos da qual é coordenador.
diploma de estudos avançados – Certifica a frequência com aproveitamento do 1.º ano do ciclo de estudos
conducente ao grau de doutor. Não certifica contudo a inscrição definitiva no curso.
duração – O curso de doutoramento pode ser feito, no mínimo, em três anos .
perfil ouperfil de estudos – A existência de um perfil pressupõe a oferta de:
a)
b)

um seminário de projecto de tese específico,
uma unidade curricular de carácter teórico,
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c)

uma unidade curricular sobre métodos de investigação (admite-se a substituição por uma teórica
no segundo semestre),
d) e pelo menos 2 unidades curriculares optativas por semestre (4 no total).
As disciplinas de teoria dos outros perfis são consideradas optativas para os estudantes de cada perfil de
estudos. Cada estudante de doutoramento constrói assim o seu plano de estudos com 5 unidades curriculares
por semestre.
métodos de investigação – Unidade curricular obrigatória para cada perfil de estudos que tem por objectivo
fornecer e discutir os vários aspectos metodológicos subjacentes a cada linha e às suas múltiplas
problemáticas. De frequência obrigatória no perfil de estudos respectiva, não constitui unidade curricular
optativa para os restantes alunos do terceiro ciclo. Funcionando em regime de aula teórico-prática pode
envolver trabalho individual e/ou de grupo.
orientação / orientador – Acompanhamento e discussão do trabalho realizado pelo aluno, no segundo e
terceiro ano do ciclo de estudos. Contribui para a formação das unidades de crédito ECTS do segundo e
terceiro ano do ciclo de estudos.
O orientador acompanha e orienta o progresso dos trabalhos, aconselha métodos de investigação, comenta os
resultados realizando para o efeito reuniões frequentes com o doutorando. O orientador e/ou o co-orientador
elabora pareceres anuais sobre o projecto de tese e por fim o parecer favorável à prestação da prova de
doutoramento. (Quando não exista orientador e/ou co-orientador, o candidato deverá entregar um parecer
análogo, subscrito por dois professores designados pela comissão científica, no caso dos candidatos que se
apresentam ao doutoramento sob sua exclusiva responsabilidade.) O parecer de avaliação do orientador
deverá ser enviado e analisado pela comissão científica que o apreciará e sobre ele deliberará.
painel de avaliação – Conjunto de docentes e/ou especialistas que reúnem no final do 1.º ano que se
pronunciam vinculativamente – individualmente e através de um parecer escrito – sobre a inscrição definitiva
dos alunos no ciclo de estudos conducente ao grau de doutor. Deverá ser constituído por um mínimo de 5
pessoas e integrar:
a) o director do ciclo de estudos;
b) professores em representação de cada um dos perfis, por elas propostos;
c) um docente externo ou um investigador ou especialista externo nomeado pelo director do ciclo de
estudos, ouvido o coordenador de cada um dos linhas.
Se existirem 3 linhas serão designados 3 professores que, em conjunto com o director e o coordenador,
perfazem os 5 elementos mínimos do painel de avaliação.
O elemento externo apenas participa nas sessões de avaliação do perfil que representa.
ponto de situação – Prevêem-se dois pontos de situação distintos: a) no final do 1.º semestre, no âmbito de
cada seminário de projecto de tese; b) no início do 3.º ano, em simultâneo para os três perfis de estudos. O
ponto de situação pressupõe a defesa do candidato e a apreciação por um painel (exclusivamente interno ou
interno e externo) do seu projecto de tese.
práticas de investigação – Actividades complementares de estudo e investigação cuja realização se traduz na
atribuição de um determinado número de créditos ECTS que contribuem para a formação das 60 unidades
necessárias à realização dos 2.º e 3.º anos do terceiro ciclo. São consideradas para este efeito nomeadamente
as seguintes actividades:
a) comunicação (i.e., paper) em congresso, seminário ou encontro ligado ao perfil de estudos na qual o
doutorando se encontra inscrito com ou sem arbitragem científica;
b) artigo publicado em revista ou publicação científica ligada ao perfil de estudos na qual o doutorando se
encontra inscrito com ou sem arbitragem científica ;
c) viagem de estudo com relatório;
d) trabalho de investigação em arquivo ou centro de investigação externo;
e) participação em projecto de investigação no centro de investigação da FAUP ou em outro centro de
investigação reconhecido;
f) leccionação de aulas sobre matéria de investigação;
Estas e outras situações ou prestações requerem um parecer favorável do orientador e sujeitas a aprovação do
responsável do perfil
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projecto de tese – Unidade curricular obrigatória a funcionar em regime de seminário que tem por objectivo
auxiliar os alunos na discussão e elaboração do seu projecto de tese. Inicialmente, e durante aproximadamente
um mês e meio, os seminários dos vários perfis funcionarão em conjunto, cabendo ao aluno, no final desse
período, optar por um determinado perfil de estudos. No final do 1.º semestre, cada linha promoverá no seu
interior um ponto de situação. No final do 2.º semestre, tendo completado com sucesso 60 ECTS, os
estudantes submeter-se-ão a uma prova de aferição que será objecto de avaliação por um painel de avaliação.
A aprovação nesta prova e o desempenho nas unidades curriculares frequentadas pelo candidato conferem ao
candidato a condição necessária à sua inscrição definitiva no curso de doutoramento. Após a aprovação nesta
prova, sob proposta do candidato, a comissão científica do curso confirmará ou designará o orientador, depois
de ouvido o aluno e da aceitação expressa do(s) designado(s). O orientador poderá ou não ser coincidente com
a figura do tutor.
prova de aferição – Comum a todos os perfis, a prova de aferição cientifica terá lugar no fim do primeiro ano
de estudos, após a realização de 60 ECTS, e tem por objectivo avaliar a adequação científica do projecto de
tese e a capacidade do aluno para o defender. Será apreciada e avaliada por um painel de avaliação no mínimo
constituído por 5 pessoas e o seu resultado é expresso nas seguintes fórmulas:
a) Aprovado: o aluno fica em condições de se inscrever definitivamente como aluno de doutoramento;
b) Aprovado condicionalmente: o aluno fica em condições de se inscrever definitivamente como aluno de
doutoramento por proposta do orientador que elabora parecer favorável a submeter à apreciação da
comissão científica;
c) Recusado: o aluno pode, se assim o entender, reformular o projecto de tese e submete-lo à apreciação
do painel de avaliação no ano seguinte (?);
Caso a avaliação se processe de acordo com as alíneas a) e b) o candidato possui 20 minutos para apresentar
o projecto de tese e até 40 minutos para o contraditório, em partes iguais para o candidato e para o painel de
avaliação.
Todas as decisões do júri serão objecto de parecer fundamentado por cada um dos membros, podendo a
aprovação do candidato ser condicionada à reformulação do projecto de tese. Neste caso o painel deverá
indicar eventuais aspectos a serem revistos.
A prova de aferição deve ser realizada no final do primeiro ano.
No caso de reprovação na prova o candidato poderá apresentar-se uma segunda vez à prova, no ano seguinte.
A arguição da prova de aferição deve estar relacionada com o domínio de conhecimento e do objecto de estudo
do projecto de tese, podendo incidir sobre os seus objectivos, metodologia, estrutura organizativa, conteúdos,
estado da arte e exequibilidade da proposta apresentada.
Para a prova de aferição, no âmbito do seminário de projecto de tese 2, será preparado por cada candidato um
documento em formato A4 que deverá ter entre 30 a 40 páginas (75.000 a 100.000 caracteres), impresso e em
formato digital, a submeter ao painel de avaliação. Neste documento – designado projecto de tese – deverá
constar: o tema a ser desenvolvido, a metodologia utilizada, o levantamento do estado da arte relativo ao tópico
escolhido, a definição da problemática a ser investigada e a indicação do orientador, que poderá ser interno ou
externo, se isso se justificar.
relatório de progresso + debate – É o relatório que o doutorando submeterá à apreciação do orientador no
final do 2.º ano e que será objecto de apresentação e debate em sessão interna a realizar por cada uma das
linhas de estudo. O objectivo destas sessões é preparar os doutorandos para o ponto de situação a realizar em
simultâneo para todas as linhas no início do terceiro ano do ciclo de estudos. O orientador deverá verter para o
seu parecer anual as questões e as dúvidas suscitadas por estas sessões.
seminário – Actividade baseada na exposição por parte do docente de conteúdos científicos, técnicos e
metodológicos, e por parte do estudante, no que concerne à apresentação e discussão de contributos orais e
escritos, principalmente de carácter individual. Isto é, distingue-se da aula prática por basear a sua actividade
em trabalho predominantemente individual.
teoria – Unidade curricular de oferta obrigatória para cada perfil de estudos que tem por objectivo fornecer aos
alunos um conjunto de conteúdos, conceitos, debates e controvérsias subjacentes a cada perfil. De frequência
obrigatória no perfil de estudos respectiva, integra o conjunto de unidades curriculares optativas para os
restante alunos do terceiro ciclo. Alternativamente, pode funcionar em regime de seminário ou em regime de
aula teórica, cabendo a cada perfil de estudos a opção por um ou por outro regime.
unidade curricular optativa – Unidade curricular opcional para todos os estudantes do terceiro ciclo. Cada
perfil de estudos deverá promover, por semestre, no mínimo 2 unidades curriculares optativas que, em conjunto
com as propostas pelos restantes perfis, constituem o leque de opcionais oferecido ao conjunto dos alunos de
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terceiro ciclo. Se assim o entenderem, os alunos de um determinado perfil podem completar o seu plano de
estudos através da frequência de uma ou mais unidades curriculares optativas propostas por outras linhas de
estudos. Pode ou não ficar regulamentada a obrigatoriedade de os alunos de cada linha terem de obter um
determinado número de créditos na linha de estudos respectiva.
unidade de crédito ECTS – Uma unidade de crédito ECTS corresponde a cerca de 27 horas de trabalho do
estudante. Na FAUP adoptou-se o prescrito pelo Senado da Universidade do Porto, que considera que, ao
longo de um ano curricular, cada estudante deverá cumprir 1600 horas de trabalho a tempo inteiro, durante um
período de 40 semanas, ao ritmo médio de 40 horas por semana.
O ano curricular divide-se em dois semestres, de 20 semanas cada, das quais 17 se destinam a aulas e 3 a
provas finais de avaliação e conhecimentos.
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Peça Instrutória C1
Descrição e fundamentação: a) dos objectivos do ciclo de estudos; b) da sua organização; c) do projecto
educativo científico e cultural próprio adequado aos objectivos fixados.

Nesta sessão apresenta-se:
Regulamento do Programa de Doutoramento em Arquitectura
da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto que compreende a descrição e fundamentação dos
objectivos do ciclo de estudos, da sua organização, do projecto educativo científico e cultural próprio adequado
aos objectivos fixados.
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Regulamento do Programa de Doutoramento em Arquitectura (PDA) da Faculdade de
Arquitectura da Universidade do Porto

Preâmbulo
O Programa de Doutoramento em Arquitectura (PDA) da FAUP estrutura-se em Perfis de Estudos. A sua oferta
é feita anualmente pela Direcção do Programa, por proposta dos grupos docentes envolvidos na sua
organização, após aprovação do Conselho Científico. Cada Perfil deverá procurar circunscrever um campo de
estudo garantindo a docência de um mínimo de unidades curriculares obrigatórias e optativas, de acordo com o
estipulado no presente regulamento. Os alunos, após um período de introdução ao Programa e às suas
diferentes Perfis, ficam obrigados a optar por um determinado Perfil, sem prejuízo da frequência de unidades
curriculares optativas propostas pelos outros Perfis de Estudos. Fica salvaguardada a possibilidade de
organização de percursos alternativos em função dos interesses dos estudantes. Durante os três anos de
duração do Programa são promovidos dois momentos de coordenação vertical entre os vários Perfis. No final
do primeiro ano curricular, prevê-se a realização de uma Prova de Aferição para apresentação e debate dos
projectos de tese, na presença de um painel de avaliação com participação externa. No início do 3.º ano, prevêse um debate no qual todos os Perfis envolvidas se reencontram formulando, aos alunos, todas as críticas que
entendam necessárias ao desenvolvimento da sua tese.
Artigo 1.º
Enquadramento jurídico
O presente Regulamento visa desenvolver e complementar o regime jurídico instituído pelo Decreto-Lei n.º
74/2006, de 24 de Março, e demais legislação aplicável, no que diz respeito aos cursos de terceiro ciclo, bem
como o Regulamento Geral de Terceiros Ciclos da Universidade do Porto.
Artigo 2.º
Objectivos
O Programa de Doutoramento em Arquitectura, adiante simplesmente designado por ―Programa‖, tem como
objectivo(s) a atribuição do grau de Doutor a quem demonstre:
e)

capacidade de compreensão sistemática no domínio da Arquitectura;

f)

competências, aptidões e métodos de investigação associados ao domínio da Arquitectura;

g)

capacidade para conceber, projectar, adaptar e realizar uma investigação significativa respeitando
as exigências impostas por padrões de qualidade e integridade académicas;

h)

ter realizado um conjunto significativo de trabalhos de investigação original que tenha contribuído
para o alargamento das fronteiras do conhecimento, parte do qual tenha merecido a divulgação
nacional ou internacional em publicações com comité de selecção;

i)

ser capaz de analisar criticamente, avaliar e sintetizar ideias novas e complexas;

j)

ser capaz de comunicar com os seus pares, a restante comunidade académica e a sociedade em
geral sobre a área em que são especializados;

k)

ser capaz de, numa sociedade baseada no conhecimento, promover, em contexto académico e ou
profissional, o progresso tecnológico, social ou cultural;

Artigo 3.º
Perfis de Estudos
1 – O Programa de Doutoramento em Arquitectura organiza-se em Linhas de Estudos aprovadas anualmente
pelo Conselho Científico.
2 – A existência de um Perfil de Estudos pressupõe a oferta de um mínimo de 5 unidades curriculares por
semestre:
l)

um seminário de projecto de tese;

m) uma unidade curricular de teoria específica;
n)

uma unidade curricular sobre métodos de investigação;

o)

2 unidades curriculares optativas por semestre;
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3 – Alternativamente no primeiro ou no segundo período do 1.º ano do Programa, pode o Perfil de Estudos, se
entender conveniente, substituir uma unidade curricular sobre métodos de investigação por uma unidade
curricular de teoria específica;
4 – Durante um período inicial, não inferior a duas semanas, nem superior a 4 semanas, os vários Perfis de
Estudos funcionarão em simultâneo, em moldes e regime a definir pelo Direcção do Programa, permitindo aos
alunos o conhecimento dos temas, métodos e docentes envolvidos na organização de cada uma das Linhas de
Estudos.
5 – Após o período inicial referido no número anterior, os alunos terão obrigatoriamente de se inscrever num
dos Perfis de Estudos existentes, salvo os casos previstos no número 5 do artigo 9.º.
6 – Após a inscrição referida no número anterior a Comissão Científica designará para cada aluno inscrito,
ouvido o Coordenador de Perfil, um tutor.
Artigo 4.º
Coordenador de Perfil de Estudos
1 – O Perfil de Estudos terá um Coordenador que será responsável pela coordenação de todas as suas
actividades.
2 – O Coordenador do Perfil de Estudos é o professor do Seminário de Projecto de Tese, obrigatoriamente
responsável por essa unidade curricular durante os dois semestres do primeiro ano do Programa.
3 – Ao Coordenador do Perfil de Estudos compete:
a)

Promover a coordenação curricular do Perfil de Estudos;

b)

Pronunciar-se sobre as propostas de organização ou de alteração dos planos de estudo, incluindo os
conteúdos programáticos das unidades curriculares do perfil de Estudos;

c)

Pronunciar-se sobre a solicitação de serviço docente no Perfil de Estudos às entidades envolvida(s) na
sua leccionação;

d)

Pronunciar-se sobre propostas de regimes de reingresso e de numerus clausus;

Artigo 5.º
Direcção do Programa de Doutoramento em Arquitectura
1. O Programa de Doutoramento em Arquitectura terá um Director e será coordenado por uma Comissão
Científica.
2. O Director é um professor catedrático, ou um professor associado ou, excepcionalmente, um professor
auxiliar, nomeado pelo Presidente do Conselho Directivo da Faculdade de Arquitectura, ouvido o Conselho
Científico.
3. A Comissão Científica do curso é constituída pelo director do Programa de Doutoramento e por mais entre
dois a quatro docentes ou investigadores doutorados ou equiparados por ele designados, ouvido o Conselho
Científico.
4. As competências do Director e da Comissão Científica são as descritas no artigo 8º, número 4 do
Regulamento Geral de Terceiros Ciclos da Universidade do Porto.
5. O Director poderá delegar algumas das suas funções em membros da Comissão Científica.
Artigo 6.º
Admissão ao Programa de Doutoramento
1 - Os critérios de selecção, as datas de inscrição, o calendário lectivo, o número de vagas e o número mínimo
de alunos são fixados anualmente pelo Conselho Científico da Faculdade, por proposta da Comissão Científica
do Programa e devem ser conhecidas com, pelo menos, seis meses de antecedência relativamente à data de
abertura das candidaturas à frequência do Programa.
2 – Os montantes das taxas de matrícula e propinas são fixados pelo Reitor da Universidade do Porto, sob
proposta do Director do Programa e ouvida a Comissão Científica do mesmo que também definirá as eventuais
reduções ou isenções de propinas.
Artigo 7.º
Disposição transitória
No ano lectivo de 2008/2009 os critérios de selecção, as datas de inscrição, o calendário lectivo, o número de
vagas e o número mínimo de alunos referidos no ponto 1 do artigo anterior devem ser conhecidos com, pelo
menos, um mês de antecedência relativamente à data de abertura das candidaturas à frequência do Programa.
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Artigo 8.º
Habilitações de acesso
1 - Para ingressar no Programa de Doutoramento, o candidato deve satisfazer as condições estabelecidas no
artigo 30º do Decreto-Lei nº 74/2006 e ainda as explicitadas no artigo 6º do Regulamento Geral de Terceiros
Ciclos da Universidade do Porto.
Artigo 9.º
Estrutura do Programa de Doutoramento em Arquitectura
1 – O Programa de Doutoramento corresponde a 180 créditos e tem uma duração mínima de três anos
curriculares em regime de tempo integral.
2 – O Programa de Doutoramento integra:
a) Um Curso de Doutoramento constituído por unidades curriculares obrigatórias e optativas a que
correspondem 60 unidades de crédito ECTS, a serem concluídas nos 1.º e 2.º semestres do 1º ano do
Programa.
b) A realização, no final do primeiro ano, de uma Prova de Aferição na qual o candidato apresenta e defende,
perante um painel de avaliação com participação externa, um projecto de tese;
c) A realização, durante os 2.º e 3.º anos do Programa, de actividades complementares de estudo e
investigação, daqui em diante designadas por práticas de investigação, perfazendo na totalidade um mínimo de
10 unidades de crédito ECTS, por ano;
d) A apresentação e defesa, no final do 2.º ano do Programa e no âmbito do Perfil de Estudos em que o
estudante se encontra inscrito, de um relatório de progresso sujeito a debate; com base nesse relatório e na
prestação do aluno durante o debate o orientador e/ou co-orientador, quando exista, deverá elaborar um
parecer anual sobre o seu progresso;
e) A apresentação e defesa, no início do 3.º ano do Programa, do projecto de tese que será objecto de um
debate que integrará elementos, em número não inferior a cinco, de todos os Perfis de Estudos integradas no
Programa; deverão ser formuladas, pelos vários elementos do painel, todas as críticas e recomendações que o
aluno deverá ter em conta na preparação da versão final da tese;
f) A elaboração de uma tese original e especialmente preparada para esse fim a submeter, salvo as situações
previstas no ponto 8 deste artigo, em conjunto com o parecer favorável do orientador, no fim do 3.º ano do
Programa, realizadas as 180 unidades de crédito ECTS.
3 – A aprovação no Curso de Doutoramento confere direito a um Diploma de Estudos Avançados em
Arquitectura.
4 – O diploma é acompanhado de um suplemento ao diploma elaborado nos termos e para os efeitos do
Decreto-Lei nº 42/2005, de 22 de Fevereiro;
5 – Sempre que o curriculum do aluno o justifique, poderá ser definido um plano de estudos individual proposto
pela Comissão Científica do Programa de Doutoramento.
6 – Cada aluno admitido no Programa é inscrito provisoriamente como aluno de doutoramento e terá designado
pela Comissão Científica um tutor:
e)

até à aprovação na prova de aferição;

f)

até à apreciação pela Comissão Científica de parecer favorável ao candidato, subscrito e por proposta
do orientador, no caso de aprovação condicionada;

7 – O alunos que concluam com aproveitamento o Curso de Doutoramento e que vejam o seu projecto de tese
aprovado ou que, tendo o seu projecto aprovado condicionalmente, reúnam o parecer favorável do orientador e
a apreciação positiva da Comissão Científica, inscrevem-se no segundo ano do curso e passam a ter inscrição
definitiva no Programa de Doutoramento em Arquitectura e um orientador e/ou co-orientador nomeados de
acordo com o artigo 9º do Regulamento Geral de Terceiros Ciclos da Universidade do Porto.
8 – Em circunstâncias excepcionais e a requerimento do aluno, o prazo de entrega da tese pode ser antecipado
relativamente aos três anos previstos ou prorrogado para além de três anos, num máximo de dois anos, sendo
o requerimento efectuado respectivamente até 90 dias antes do termo da data em que o aluno pretende
entregar a dissertação ou do prazo estipulado.
9 – O requerimento referido no número anterior é submetido à Comissão Científica do Programa que delibera,
depois de ouvido o orientador.
Artigo 10.º
Unidades curriculares obrigatórias
1 – São unidade curriculares obrigatórias para cada Perfil de Estudos:
a)

O Seminário de projecto de tese, nos 1.º e 2.º semestres;

b)

A unidade curricular de teoria específica, nos 1.º e 2.º semestres;
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c)

A unidade curricular sobre métodos de investigação, nos 1.º e 2.º semestres, salvo no caso previsto no
número 3 do artigo 3.º;

Artigo 11.º
Unidades curriculares optativas
1 – São unidades curriculares optativas para cada Perfil de Estudos:
a)

As unidades curriculares de teoria específica propostas pelos outros Perfis de Estudos;

b)

O conjunto de todas as unidades curriculares optativas propostas por cada um dos Perfis de Estudos;

c)

Unidades curriculares de outros cursos da Universidade do Porto ou de outras universidades, incluindo
1
de cursos não conferentes de grau, em função dos acordos e protocolos que vierem a ser
estabelecidos com outras universidades portuguesas e/ou estrangeiras. Neste caso a proposta de
unidades curriculares exteriores ao Programa deverá ser autorizada pela Comissão Científica, ouvido
o Coordenador do Perfil.

Artigo 12.º
Prova de Aferição
1 – Comum a todos os Perfis de Estudos, a Prova de Aferição terá lugar no fim do primeiro ano de estudos,
após a realização de 60 unidades de crédito ECTS, e tem por objectivo avaliar a adequação científica do
projecto de tese e a capacidade do aluno para o defender. De acordo com o artigo 17.º será apreciada e
avaliada por um painel de avaliação constituído no mínimo por 5 pessoas e o seu resultado é expresso nas
seguintes fórmulas:
d)

Aprovado: o aluno fica em condições de se inscrever definitivamente como aluno de doutoramento;

e)

Aprovado condicionalmente: o aluno fica em condições de se inscrever definitivamente como aluno de
doutoramento, por proposta do orientador que elabora parecer favorável a submeter à apreciação da
Comissão Científica;

f)

Recusado: o aluno pode manter a inscrição provisória no Programa para reformular o projecto de tese
e submete-lo à apreciação do Painel de Avaliação, no ano seguinte; caso seja novamente recusado, o
aluno perde a inscrição provisória no Programa.

Artigo 13.º
Creditação da formação anterior e prescrição curricular
1 – A Comissão Científica do Programa de Doutoramento em Arquitectura poderá creditar a formação
académica anteriormente adquirida pelos alunos inscritos.
2 – A creditação a que se refere o número anterior traduzir-se-á na dispensa de inscrição numa ou mais
unidades curriculares do Curso de Doutoramento em Arquitectura da FAUP a funcionar à data do pedido de
creditação.
3 – A frequência do curso só é permitida para a edição em que o aluno se inscreveu. O aluno que não tenha
concluído, com aprovação, a componente curricular numa dada edição do curso, deverá, para efeitos de
conclusão do mesmo, candidatar-se a nova edição através de um pedido de reingresso em que deverá solicitar
à Comissão Científica a atribuição de um novo plano de estudos.
Artigo 14.º
Práticas de investigação
1 – Actividades complementares de estudo e investigação cuja realização se traduz na atribuição de um
determinado número de créditos ECTS, perfazendo obrigatoriamente um mínimo de 10 unidades de crédito
anuais, durante os 2.º e 3.º anos do Programa. São consideradas para este efeito nomeadamente as seguintes
actividades:
g) comunicação (i.e., paper) em congresso, seminário ou encontro relacionado com o tema do Perfil de
Estudos na qual o aluno se encontra inscrito, com ou sem arbitragem científica;
h) artigo relacionado com o tema do Perfil de Estudos na qual o aluno se encontra inscrito, publicado ou
em publicação em revista ou publicação científica, com ou sem arbitragem científica;
i) viagem de estudo com relatório;

1

Regulamento Geral de Terceiros Ciclos da Universidade do Porto, p. 1, artigo 3.º, pontos 1 a 3;
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j)
k)

trabalho de investigação em arquivo ou centro de investigação externo;
participação em projecto de investigação no centro de investigação da FAUP ou em outro centro de
investigação reconhecido;
l) leccionação de aulas sobre matéria de investigação;
2 – Estas e outras situações requerem um parecer favorável do orientador e estão sujeitas a aprovação do
Coordenador doPerfil de Estudos em que o aluno se encontra inscrito.
3 – O número de unidades de crédito a atribuir a estas e a outras práticas de investigação que vierem a ser
admitidas pela Direcção do Programa é estabelecido anualmente e válido por um período não inferior a 3 anos.
Artigo 15.º
Regime de frequência e de avaliação
1 – O regime de frequência e de avaliação de cada unidade curricular será definido na Ficha de Identificação e
Caracterização da Unidade Curricular e obedecerá às normas gerais em vigor. O resultado da avaliação será
expresso na escala numérica de zero a vinte valores.
2 – Considera-se aprovado numa unidade curricular o aluno cuja nota final de avaliação seja igual ou superior a
dez valores.
Artigo 16.º
Orientação e acompanhamento do doutoramento
1 – Durante o primeiro ano do Programa, a Comissão Científica designará, após a aceitação expressa do(s)
designado(s), um tutor para cada aluno de doutoramento inscrito provisoriamente.
2 – O tutor acompanha a realização da parte curricular, ajudando o aluno a seleccionar as unidades curriculares
e a Linha de Estudos na qual este vai desenvolver o seu projecto de tese.
3 – Em qualquer momento o aluno pode requerer a substituição do tutor designado pela Comissão Científica
por outro professor que considere mais adequado em função da investigação que pretende desenvolver. A
alteração de tutor deverá ser aprovada pela Comissão Científica do curso.
4 – Após aprovação na Prova de Aferição, o orientador e o co-orientador, caso exista, serão propostos pela
Comissão Científica do ciclo de estudos, depois de ouvido o candidato, e da aceitação expressa do(s)
designado(s), e serão nomeados pelo Conselho Científico.
5 - A preparação da tese de doutoramento deve efectuar-se sob a orientação de um professor de carreira ou
investigador doutorado da Universidade do Porto ou de outra universidade ou instituição de investigação,
nacional ou estrangeira, de mérito reconhecido.
6 – A Comissão Científica do Programa poderá ainda, se considerar conveniente, designar um co-orientador,
professor ou investigador doutorado da Universidade do Porto ou de outra universidade ou instituição de
investigação, nacional ou estrangeira, de mérito reconhecido.
7 - Compete ao orientador e ao co-orientador, caso exista:
a)

Em caso de aprovação condicionada do projecto de tese, propor e subscrever a inscrição definitiva do
aluno conforme previsto na alínea b) do numero 1 do artigo 12.º;

b)

Avaliar as necessidades de formação do aluno apoiando-o na escolha das práticas de investigação a
desenvolver nos 2.º e 3.º anos do Programa, subscrevendo as suas opções através de parecer escrito;

c)

Durante os 2.º e 3.º anos, acompanhar e orientar o progresso dos trabalhos, aconselhar métodos de
investigação e comentar os resultados do trabalho desenvolvido; elaborar pareceres anuais sobre o
andamento e progresso do projecto de tese;

d)

No início do 3.º ano, participar no ponto de situação previsto na alínea e) do número 2 do artigo 9.º.

e)

No fim do 3.º ano, salvo as situações previstas no número 8 do artigo 9.º, emitir parecer favorável à
prestação da prova de doutoramento.

Artigo 17.º
Painel de avaliação com participação externa
1 – O Painel de avaliação com participação externa, constituído por um mínimo de 5 elementos, integrará
obrigatoriamente:
a) o Director do ciclo de estudos ou alguém por ele delegado;
b) professores em representação de cada um dos Perfis de Estudos, sob proposta dos seus
coordenadores;
c) um docente externo ou um investigador ou um especialista externo, nomeado pelo Director do
Programa, ouvido o Coordenador de cada um dos Perfis.
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Artigo 18.º
Carta doutoral, suas certidões e do suplemento ao diploma
1 – O grau de doutor é titulado por uma carta doutoral emitida pelo órgão legal e estatutariamente competente
da Universidade do Porto.
2 – A emissão da carta doutoral, da certidão de doutoramento e do suplemento ao diploma fica dependente da
entrega da versão definitiva, com as correcções, caso existam, indicadas na acta da prova pública, que deverão
ser objecto de verificação pelo orientador da tese.
3 – A emissão da carta doutoral, bem como das respectivas certidões, é acompanhada da emissão de um
suplemento ao diploma elaborado nos termos e para os efeitos do Decreto-Lei nº 42/2005, de 22 de Fevereiro.
4 – A carta doutoral, acompanhada do suplemento ao diploma, será emitida no prazo de 180 dias após a
aprovação na defesa pública da tese.
5 – As certidões, acompanhadas do suplemento ao diploma, serão emitidas até trinta dias depois de requeridas.
Artigo 19.º
Diploma de Estudos Avançados
1 – A aprovação nas unidades curriculares obrigatórias e optativas do Curso de Doutoramento que
correspondam a um mínimo de 60 unidades de crédito ECTS, confere direito a um Diploma de Estudos
Avançados em Arquitectura.
2 – O diploma é acompanhado de um suplemento ao diploma elaborado nos ternos e para os efeitos do
Decreto-Lei nº 42/2005, de 22 de Fevereiro;
3 – O Diploma de Estudos Avançados, acompanhada do suplemento ao diploma, será emitido no prazo de 180
dias após a aprovação referida no ponto 1 deste artigo.
4 – As certidões, acompanhadas do suplemento ao diploma, serão emitidas até trinta dias depois de requeridas.
Artigo 20.º
Casos omissos
As situações não contempladas neste Regulamento seguem o preceituado no Decreto-Lei nº 74/2006, de 24 de
Março, e demais legislação aplicável, sendo os casos omissos decididos por despacho do Reitor, sob proposta
da Comissão Científica do ciclo de estudos.
Artigo 21.º
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor logo que aprovado pelo Senado e publicitado nos termos legais.
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