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APRESENTAÇÃO 
 

João Santa-Rita – O Desenho como Processo de Invenção 

 

 

Samanta Quaresma Cardoso de Menezes 

 

 

Nesta época, em que a tecnologia ocupa um lugar cada vez mais importante no nosso 

dia-a-dia, a nova geração dos arquitectos que, em maioria, apoia o seu trabalho nas 

práticas ferramentas tecnológicas, sem que isso signifique um carácter intelectual mais 

sólido e consistente nos projectos de arquitectura, é pertinente rever a importância 

operativa do desenho no processo de criação e reflectir sobre o valor de desenhar 

com intencionalidade na metodologia do projectar em Arquitectura. 

O presente trabalho investiga a relação do desenho à mão livre no processo 

projectual, com a correspondente concretização formal das obras construídas através 

do caso de estudo Arquitecto João Santa-Rita. Procura-se compreender o papel do 

desenho nas diferentes fases que constituem a sua metodologia de projecto em 

Arquitectura, nomeadamente, desde o estudo e análise, à proposta conceptual e 

correspondente materialização formal, funcional e construtiva.  

A entrevista realizada com o Arquitecto João Santa-Rita e a análise de textos 

relacionados com o desenho e com o seu percurso, são a base para a reflexão desta 

dissertação, propondo um olhar sobre o desenho como ferramenta no processo de 

invenção na sua obra. 

A dissertação é dividida em três partes, tratando de temas como a introdução histórica 

sobre o desenho, a apresentação do Arquitecto João Santa-Rita, o seu percurso, as 

suas influências e o seu modo de projectar, e por fim, o estudo de três casos de obras 

da sua autoria já realizadas onde se observa o uso constante do desenho ao longo de 

todo o processo projectual. 

 

Palavras-chave: Desenho, Arquitecto, Arquitectura, Projecto. 

 



 
 

  



PRESENTATION 

 

João Santa-Rita – Drawing as an Invention Process  

 

 

Samanta Quaresma Cardoso de Menezes 

 

Nowadays when technology takes a more important place in our daily life, the new 

generation of architects who, in majority, support their work on the efficient technology 

tools, even if it doesn’t reflect a more solid and consistent intellectual character in the 

projects, it is pertinent to review the operative importance of drawing within the 

Architecture creation process and consider the value of drawing within the Architecture 

methodology.  

This work investigates the relation between the free hand drawing in the projectual 

process, and the formal correspondent achievement of the built work based on João 

Santa-Rita’s case study. We try to understand the role of the drawing within the 

different phases witch form his project in Architecture methodology, namely, from the 

study and analysis, to the conceptual proposal and correspondent formal 

materialization, functional and constructive.  

The interview with Architect João Santa-Rita and the analysis of texts related with 

drawing and his path are the basis for the reflection of this research, offering this way a 

look on the drawing as a tool on the creative process in João Santa-Rita’s work.  

This dissertation is divided in three parts, addressing issues such as the historical 

introduction about drawing, the presentation of the studied architect, his achievements, 

his influences and his way of projecting, and finally, the study of three built works 

where we observed the permanent use of drawing throughout the entire projectual 

process.  

 
 
 
 
Keywords: Drawing, Architect, Architecture, Project. 
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1. INTRODUÇÃO 

A presente dissertação procura, tanto quanto é possível, abordar a relação do 

Arquitecto João Santa-Rita com o desenho dentro do seu processo de projectar em 

arquitectura. 

Procuraremos averiguar se existe protagonismo do desenho no método de invenção 

na obra do Arquitecto João Santa-Rita. Entende-se que para a presente dissertação, 

de acordo com o Arqº Santa-Rita, o desenho e o esquisso se assumem com o mesmo 

significado distinguindo-se entre si apenas pelo seu carácter mais ou menos rigoroso. 

Consideram-se ambos como um registo gráfico à mão levantada, tendo como 

objectivo uma representação, pressupondo uma intenção, ideia e/ou sugestões de 

forma. 

João Santa-Rita mostra-se um arquitecto singular nos dias de hoje pelo modo de 

pensar a Arquitectura através do desenho. Procuraremos verificar se o desenho é um 

método que traduz o desenvolvimento do processo em arquitectura, assim como se 

tem a capacidade de articular, relacionar e estruturar o pensamento projectual. 

Pretendemos por isso, recorrendo ao exemplo do Arquitecto Santa-Rita, identificar 

uma linha metodológica onde o desenho assume um importante papel no processo de 

invenção e se espelha nas suas obras construídas.  

A ideia de que o desenho como acto de registo mental possa ser uma ferramenta 

dispensável no processo de criar arquitectura, é algo que está a ser posta em causa 

com os práticos programas computadorizados de auxílio ao desenho, podendo levar à 

extinção do modo como um arquitecto pensa arquitectura através do desenho. 

Exactamente por isso entendemos ser altura de reflectir sobre este tema tentando 

investigar como um arquitecto contemporâneo pensa arquitectura e a desenha durante 

o processo projectual, com o fim de recuperar esses valores e reforçar a importância 

que o desenho assume enquanto génese metodológica no ciclo ideativo do arquitecto. 

Para entender a essência do desenho na obra do Arquitecto João Santa-Rita, a 

presente dissertação procura estabelecer uma pequena introdução ao tema, 

começando por uma breve introdução histórica sobre o desenho, com o seu limite 

temporal entre a Pré-História e o Modernismo, passando pelo Renascimento, época 

que consideramos relevante neste processo.  
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O segundo capítulo da presente dissertação – 2. Introdução Histórica ao Desenho 

como Base do Processo Inventivo em Arquitectura1 – é dividido em três subcapítulos. 

O desenvolvimento do desenho como ferramenta de expressão até às primeiras 

abordagens do desenho como ferramenta auxiliar do objecto arquitectónico – 2.1 Da 

Pré-História à Idade Clássica – de seguida, o desenho como base de inspiração, 

registo de observação e projectação inventiva de arquitectura – 2.2 Renascimento – 

por fim, a plena adopção do desenho à mão livre/esquisso que acompanhou o 

pensamento arquitectónico dos arquitectos modernos e contemporâneos – 2.3 

Modernismo.  

O terceiro capítulo – 3. A Escrita do Arquitecto João Santa-Rita – é dividido em três 

subcapítulos que exploram a vida, a obra e o percurso do Arquitecto, sempre do ponto 

de visto de como o desenho se desenvolveu e acompanhou a sua carreira. O primeiro 

subcapítulo – 3.1 Breve Biografia –aborda sucintamente o percurso académico e 

profissional de João Santa-Rita, numa pequena biografia acompanhada por uma 

cronologia de modo a esclarecer todas as transições e influências artísticas que foram 

acompanhando o percurso do Arquitecto. O segundo subcapítulo – 3.2 Influências – 

desenvolve o estudo do percurso profissional de João Santa-Rita referenciando todos 

os lugares e personalidades que influenciaram, de certo modo, a forma como o 

Arquitecto desenha e utiliza essa ferramenta no processo ideativo. No último 

subcapítulo – 3.3 O Esquisso e o Desenho como Projecto – foca-se na forte ligação 

que o Arquitecto Santa-Rita tem com o desenho manual, interpretando, 

conceptualizando e criando arquitectura através do desenho. 

Por fim, no último capítulo – 4. Obras do Arquitecto –  é desenvolvida a análise de três 

obras realizadas, da autoria do Arqº. João Santa-Rita, na qual é feita uma leitura 

crítica, sustentada em imagens de esquissos e fotografias das obras concluídas, 

reveladoras da importância do desenho no processo projectual para este arquitecto. 

Os três casos estudados foram escolhidos pela sua singularidade e pertencem a fases 

distintas no percurso do Arquitecto, com cerca de dez anos de diferença entre o 

primeiro e o terceiro caso apresentados, de modo a ser visível a constante dedicação 

                                            
1 Como o objectivo desta dissertação é investigar o desenho como processo de invenção na prática 

arquitectónica, para que esta breve introdução histórica fosse sucinta e directamente relacionada com 

este objectivo, o período da Historia que medeia entre o Renascimento e o século XIX não consta, porque 

concluímos não apresentar alterações significativas no uso do desenho como base do processo inventivo 

na praxis arquitectónica. 
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e necessidade que Santa-Rita deposita nesses desenhos/esquissos, nomeadamente, 

o Metropolitano do Marquês de Pombal, Lisboa (1998); o Restaurante do Parque 

Urbano, Beja (2000) e a Biblioteca Municipal Maria Lamas, Almada (2010) 2.  

A presente dissertação é constantemente suportada pela entrevista3 realizada ao 

Arquitecto João Santa-Rita, na qual são abordadas todas as questões inerentes ao 

seu percurso profissional, influências artísticas, relação com o desenho, e o futuro do 

registo gráfico na arquitectura. O seu discurso revela e sublinha a importância do 

desenho na confirmação de questões fundamentais do desenho como elemento 

fundador da obra arquitectónica e estruturante no processo de inventivo. 

Neste trabalho não se pretende explorar o tema do desenho através do seu conceito 

geral, nem dos seus elementos gráficos como o ponto, a linha e o plano, somente 

desejamos ser concisos em relação ao tema proposto: João Santa-Rita - O Desenho 

no Processo de Invenção - de modo a procurar fundamentalmente a importância que o 

desenho assume no seu processo projectual desde a primeira fase de ideação até à 

construção.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2
 Para um melhor entendimento destas obras incluímos mais imagens que constam nos apêndices 

B, C e D da presente dissertação. 

3
  A entrevista realizada ao Arquitecto João Santa-Rita consta no Apêndice A desta dissertação. 

4
 A presente dissertação foi escrita com o antigo acordo ortográfico. 
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2. INTRODUÇÃO HISTÓRICA AO DESENHO COMO BASE DO PROCESSO DE 

INVENTIVO EM ARQUITECTURA 

2.1. DA PRÉ-HISTÓRIA À IDADE CLÁSSICA  

Na medida em que o passado ajuda a explicar o presente, entendemos necessária 

uma introdução sucinta sobre o desenho, como se desenvolveu e viria a ser entendido 

enquanto ferramenta de pensar arquitectura. Acreditamos que “o desenho é o motor 

do mundo, cerne da arte, entendido enquanto base contínua de toda a comunicação, 

estando na origem de todas as civilizações. Sem desenho não existiria conhecimento.” 

(Costa, 2013, p. 17) 

O desenho enquanto ferramenta ancestral de representação e registo torna-se num 

dos campos de estudo mais importantes, com vista à compreensão e conhecimento da 

evolução do homem, podendo ser identificável a estruturas intelectuais de uma 

determinada época. Desenhar é um suporte de comunicação desde o início da história 

do Homem, fazendo parte da capacidade de construir realidades observáveis ou não, 

materializando-as e tornando-as duradouras no tempo e na História. 

Podemos considerar que a arte rupestre5 é a primeira demonstração de comunicação 

e arte de que se tem registo na História da Humanidade. No período paleolítico6, a arte 

não era algo que se pudesse separar das outras esferas da vida, como o quotidiano, 

as crenças, a natureza, entre outras. Mais do que um impulso criativo era um modo de 

expressão entre povos. 

Desde os tempos primitivos que o Homem teve a necessidade de expressar a sua 

própria existência e circunstâncias que o rodeavam. Os desenhos do paleolítico 

demonstram-nos que o ser humano desde sempre teve o desejo de comunicar através 

de imagens, conseguindo assim apurar as suas aptidões, utilizando essa ferramenta 

ao longo da História para expressar ideias. Podemos considerar que, “O grafismo 

paleolítico, a origem do desenho, nossa linguagem, certamente nasceu antes da 

linguagem oral. Foi a linguagem de uma técnica humilíssima e também a linguagem 

dos primeiros planos da natureza humana rudimentar.” (Artigas, 1967, p. 43).  

                                            
5
 Arte rupestre – termo que denomina as representações artísticas realizadas em superfícies de 

cavernas e abrigos rochosos na era pré-histórica.  

6
 Paleolítico – período pré-histórico que começou cerca de dez milhões de anos até cerca de dois 

milhões e meio de anos a.C.. 
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Recuando no tempo pré-histórico7, o desenho surge com uma função de marca e de 

representação da figura, possuindo um papel importante de expressão de 

conhecimento e sensibilidade. 

Numa época que não existia escrita, nem tinha sido descoberta a agricultura e a 

metalurgia, muito menos pertenciam a qualquer tipo de estrutura social, estes homens 

desenhavam, representando a sua realidade e o seu dia-a-dia. Qualquer que seja o 

valor ou funcionalidade destas gravuras, o que é facto é que constituem uma 

propriedade humana muito própria, o acto de registar a partir da visão e da memória, 

construindo uma ligação entre o que vêem, o que registam mentalmente e 

posteriormente desenham. Desde cedo o desenho foi um caminho directo para 

elucidar, registar e comunicar informação sobre nós e o mundo que nos rodeia. Os 

registos do paleolítico são o começo do uso da mão para o registo de formas e 

imagens para comunicar. Apesar de ser uma comunicação meramente de observação, 

assinala o início da necessidade do Homem de comunicar através do desenho.  

“Ao escolher um ponto de vista particular para registar a figura do animal, o artista 
rupestre decide que há um modo de se colocar em relação ao ‘modelo’ que torna a 
figura mais eloquente em relação à forma do seu referente. Os animais não são 
representados de frente ou vistos de baixo, provavelmente porque as gravuras não são 
feitas ‘a olhar’ para o modelo mas sim por aproximações sucessivas à forma de 
contorno mais adaptada à imagem mental da forma do animal. Desenhar a partir de um 
contorno equivale a dizer que se controla a noção de limite e isto antes de o homem 
construir qualquer tipo de abrigo. Este contorno, esta linha mágica que separa a 
insubstância (o fundo) do substante (a figura) é ainda hoje um dos elementos mais 
estruturantes do Desenho.” (Côrte-Real, 2001, p. 8) 

  
Ilustração 1 – Registo de arte rupestre em Vila Nova de Foz Côa, Portugal, datada cerca de 20000 anos a.C. (à esquerda) (Fundação 
Côa Parque, 2016); registo paleolítico na caverna de Lascaux, França, datada cerca de 15000 anos a.C. (Aujoulat, 2016). 

                                            
7
 pré-histórico – provém do termo pré-história, correspondendo ao período da história que antecede à 

invenção da escrita. 
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A necessidade de um abrigo é deste sempre uma prioridade para a sobrevivência do 

Homem. Começou por ser a escolha de grutas húmidas e escuras como local de 

protecção dos perigos nocturnos, mas a descoberta da agricultura veio provocar o 

sedentarismo dos povos, obrigando-os a fixarem-se num lugar, surgindo as primeiras 

construções, pequenas estruturas/cabanas com materiais orgânicos que o meio 

ambiente oferecia.  

A construção do abrigo evoluiu com a própria humanidade. Aliou-se a necessidade de 

protecção e segurança com as novas capacidades que os povos desenvolviam. 

Apesar do pouco rigor e complexidade destas construções, podemos entender que 

deste modo se iniciou o processo de idealização do objecto a construir. Foi o primeiro 

momento que o Homem, enquanto o conhecemos, utilizou o seu intelecto para 

projectar uma estrutura arquitectónica que idealizou e tornou realidade.  

“Quando o homem ainda habita na caverna, busca nela, ou cria, diversos planos 
horizontais, onde situar as suas funções. Procura um plano principal onde desempenhar as 
funções comuns, talvez onde fazer o fogo, depois um plano, um pouco mais alto, para se 
sentar. Depois, procurar planos horizontais mais recolhidos capazes de dar resposta à sua 
necessidade de dormir. É fácil imaginar o que precede, conhecendo a necessidade do plano 
horizontal, que contraria a gravidade, na vida do homem vertical. No fundo, é a busca de um 
plano estável para sempre: a casa permanente.” (Baeza, 2011, p. 19) 

  
Ilustração 2 – Planta de habitação em Djoka, na Mesopotâmia, datada de cerca de 2150 a.C. em placa de barro (esquerda), desenho 
de Templo em Heliopolis no Egipto, datado de 1550 a 1070 a.C. (Silva, 2010, p. 27 e 29). 
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Na Mesopotâmia8 e no Egipto, surgem os primeiros registos de desenhos de 

arquitectura, “gravados em placas de barro, de plantas e alçados, assim como de 

mapas ou plantas de cidades” (Silva, 2010, p. 27).  

“Existem plantas baseadas em quadrículas, imagens picturais do edifício, e até 
esquemas executados através de incisões em placas de calcário que eram utilizadas 
como guias de trabalho para os encarregados de obra. No Antigo Egipto a construção 
baseava-se não só em desenhos como também em planos feitos à escala, com cordas 
e estacas no local da obra.” (Silva, 2010, p. 29) 

Deste modo surge pela primeira vez a relação entre o desenho e a prática da 

Arquitectura. Na construção de edifícios, os autores tiveram a necessidade de 

desenvolver a ferramenta do desenho para melhor compreenderem o objecto 

idealizado. O apoio de desenhos parcialmente rigorosos, alguns à escala, com divisão 

de espaços e medidas, complementaram o desenvolvimento do Homem criador. 

Ao longo dos tempos a Arquitectura foi evoluindo com a humanidade e as suas 

exigências, por isso, mais tarde na Antiguidade Clássica9, o papel do arquitecto 

detinha como base um papel distinto do que é hoje em dia, “as intenções do arquitecto 

eram transmitidas através de inscrições em forma literária que constituíam o contrato 

entre ele e o cliente” (Silva, 2010, p. 31). O desenho na arquitectura clássica não era 

um instrumento constante na concepção da Arquitectura, os arquitectos regiam-se por 

medidas e componentes rigorosos com tradição da época,  

“Coulton afirma que a maior parte do trabalho do arquitecto da Grécia envolvia os 
aspectos práticos do edifício durante a sua construção.  Contudo, Kostof argumenta que 
o desenho teve de fazer parte da prática arquitectónica na Grécia por duas razões 
principais: em primeiro lugar, o requinte dos alçados seria extremamente difícil de 
conseguir sem prévios desenhos à escala e, em segundo lugar, porque o autor latino 
Vitrúvio se refere explicitamente ao papel dos desenhos na Antiguidade Grega.” (Silva, 
2010, p. 31) 

Deste modo, inicia-se a reflexão sobre Arquitectura e o papel do arquitecto na 

sociedade clássica e com isso surgem grandes filósofos a exporem sobre os seus 

estudos e conclusões em obras escritas. Vitrúvio10 em De Architectura Libri Decem, 

Tratado de Arquitectura da Antiguidade, veio reforçar a necessidade do arquitecto de 

inteirar-se de vários conhecimentos para exercer Arquitectura, sendo o desenho o 

principal.  

                                            
8
 Mesopotâmia – considerado o berço da civilização, é o nome dado para a área entre o rio Tigre e 

Eufrates, localizado no Médio Oriente, actualmente Iraque. 

9
 Antiguidade Clássica – período referente aproximadamente ao século VIII a.C. com o surgimento da 

civilização Grega, à queda do Império Romano do Ocidente no século V d.C.  

10
 Vitrúvio – arquitecto romano que viveu no seculo I a.C. autor da obra de dez volumes De Architectura 

Libri Decem, sendo o único tratado europeu do período greco-romano que chegou aos dias de hoje.  
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Já no século I a.C. Vitrúvio entende que existe uma dimensão física que se revela na 

construção da obra, e uma dimensão intelectual que interpreta ideias, por isso a 

importância do desenho no acto de arquitectura. A procura de respostas para 

transmitir a obra idealizada levou à representação em duas dimensões, esta 

necessidade levou ao recurso de diferentes tipologias gráficas.  

“Tal como Vitrúvio afirmou: ‘Através das suas capacidades ele (o arquitecto) será capaz 
de produzir desenhos para representar o efeito desejado…mas os problemas difíceis 
da concepção do projecto são resolvidos através dos métodos e regras geométricas.’” 
(Silva, 2010, p. 33) 

Surgem, deste modo, três tipologias de desenho, tornando melhor a compreensão e 

representação do desenho de arquitectura: ichnographia, orthographia e 

scenographia, que hoje tomamos como planta, alçado e perspectiva. Desde os 

princípios estabelecidos por Vitrúvio no século I a.C. que se comunica universalmente 

por estes termos. 

“A leitura feita das expressões ‘ichnographia’, orthographia e ‘scenographia’ fazem com 
que sejam lidas como planta, alçado principal, e perspectiva, respectivamente, fazendo 
com que se assuma que este método de apresentação e de exposição do desenho 
arquitectónico viajou desde o tratado de Vitrúvio ate à actualidade.” (Rodrigues, 2000, 
p. 122) 

A Arquitectura Grega, apesar de manter uma forte ligação com a religiosidade, 

destaca-se pela grande importância atribuída à razão. Em tudo o que produziam e 

construíam, os gregos buscavam alcançar o máximo da perfeição por meio de cálculos 

matemáticos e geométricos, regras, proporções e perspectiva.  

 
Ilustração 3 - Vitrúvio, De Architectura Libri Decem, Edição de 1511, Fra Giocondo, Veneza (Silva, 2010, p. 65). 
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Surgem assim principais linhas técnicas e estéticas: o estilo jónico, dórico e coríntio. A 

estandardização das práticas e aparência das obras de arquitectura limita a liberdade 

criativa do arquitecto grego, sujeito a restringir as suas construções ao serem 

projectadas com base em normas pré-definidas. 

Distinta da Arquitectura grega, a romana é marcada pelo influente trabalho técnico dos 

engenheiros. As soluções para novos modelos de construção admitem um papel mais 

importante que a decoração artística, de forma a sobressair a funcionalidade. Parte do 

rigor da Arquitectura grega influenciou a romana. A Arquitectura da Roma Antiga 

deixou um importante legado no mundo ocidental, caracterizando-se pela solidez e 

inovações técnicas, como: o aqueduto, a abóboda e as pontes. 

Concluímos que o desenho foi inicialmente usado como meio de comunicação e 

registo do envolvente na era pré-histórica, depois como auxilio às primeiras 

construções arquitectónicas na Mesopotâmia, e por fim ganhou dimensão e rigor na 

Antiguidade Clássica Greco-Romana onde os monumentos exigiam maior 

planeamento do projecto envolvido. 

 
Ilustração 4 – As medidas do Partenon na Acrópole de Atenas. Reconstituição, segundo Mertens (1982), a partir de documentos 
atribuídos aos arquitectos gregos Calicrate e Ictino (Silva, 2010, p. 30). 
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2.2. RENASCIMENTO 

A prática do desenho está muito ligada ao uso do papel como suporte. A invenção da 

imprensa no século XV, por parte de Gutenberg11, veio tornar indispensável a 

necessidade de produção de papel suficiente para procura da época. Do ponto de 

vista material, a criação da indústria do papel foi o elemento chave que abriu a porta a 

esse novo estado da situação do desenho em relação ao mundo artístico.  

“Devemos ter presente que o culto original nasceu, paradoxalmente, da então 
emergente cultura associada à reprodutibilidade técnica. Existe, desde então, uma 
evidente indissociabilidade entre a invenção da imprensa e a crescente importância 
atribuída ao conceito e à realidade da obra irrepetível. Compreendemos, nesse sentido 
que a peça única, ou original, começa a ser valorizada precisamente quando se torna 
mais vulnerável. […] A experimentação em torno do desenho sobre o papel 
desenvolveu-se a partir do momento em que este material de suporte se tornou mais 
acessível e, simultaneamente, de melhor qualidade. (Costa, 2013, p. 18) 

Anteriormente ao Renascimento, o artista e arquitecto não tinham suportes para 

expressar as suas ideias desenhando. Sendo o papel um material tão caro, era 

expressamente utilizado para a representação final dos seus projectos, deixando os 

desenhos de pesquisa noutros suportes menos nobres, de pouca visibilidade e 

durabilidade. 

“[…] os artistas só recorriam ao papel como suporte para desenhar o modelo final, ou 
seja, o desenho cuja função era tornar visível ao eventual patrono (que então decidia a 
favor ou contra a efectivação da encomenda) a matriz da obra a desenvolver em 
pintura ou escultura, logo em materiais considerados mais nobres e duradoiros. Para 
os desenhos de pesquisa, os artistas utilizavam tabuinhas de madeira revestidas de 
cera de abelhas, as ‘tábulas’, que eram apagadas de cada vez que se pretendia criar 
novo desenho. Vemos deste modo, que o acto de desenhar, durante o Renascimento, 
antes de ganhar autonomia, começou por ser acto de copiar, no sentido exactamente 
mecânico de possibilitar a transferência de etapas de visualização de uma ideia de um 
lugar para outro, ou da observação/representação da natureza para a realização da 
obra final no estúdio.” (Costa, 2013, p. 19) 

O desenho como ferramenta de projecto surge maioritariamente neste período da 

História da arte e da Arquitectura. Seria este o instrumento chave que iria consolidar a 

independência do raciocínio projectual, emergindo a figura do arquitecto renascentista.  

 “A grande diferença entre o que define a atitude do arquitecto medieval e a atitude do 
arquitecto renascentista é precisamente o modo como se relacionam com a sua praxis, 
mais do que ela própria. […] o arquitecto medieval está completamente virado para os 
aspectos práticos e técnicos […]. No Renascimento não só a arte se identifica com a 
ciência, como o Belo é, em si, o objectivo da obra artística […]” (Rodrigues, 2000, p. 
140) 

                                            
11

 Gutenberg (1398-1468) – nascido na Alemanha, foi um importante inventor alemão do século XV que 

inventou a prensa de tipos móveis, em 1439, revolucionando a produção de livros, que passaram a ser 
impressos e produzidos de forma rápida e barata, Essa invenção foi extremamente importante para o 
período renascentista, favorecendo a circulação de ideias e conhecimentos de forma mais rápida. O 
primeiro livro impresso pelo método inventado por Gutenberg foi a Bíblia Sagrada em 1455.  
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Leon Batista Alberti12, assim como Vitrúvio já o teria feito, veio reforçar a importância 

da actividade do arquitecto na sociedade, propondo o desenho como o seu acto 

fundamental de projecto. Neste momento, o desenho não é apenas considerado como 

um instrumento operacional, mas o que distingue o operário medieval e artesão do 

arquitecto. O desenho é apresentado por Alberti como sendo o recurso pelo qual o 

arquitecto traduz a sua organização intelectual para deste modo executar um projecto, 

a obra arquitectónica.  

Deste modo, define que o desenho deve ser o guião da obra a ser edificada, quando 

Alberti esclarece o que é desenho, “fala de uma disposição conveniente, de um 

ordenamento harmonioso, de tal maneira que, toda a forma do edifício repouse 

inteiramente sobre o desenho” (Braizinha, 2011, p. 63). 

Começa-se a introduzir o processo de desenhar no pensamento criativo, tanto artístico 

como técnico, estabelecendo-se uma ligação de um propósito para qual se desenha, 

ou seja, o acto de desenhar e de transmitir uma realidade, que ainda não é construída, 

para mais tarde se realizar a concretização técnica dessa ideia. 

“Reparemos que o príncipe pede que o arquitecto produza uma acção prévia à acção 
de fazer. Fazer é acção pura e o Desenho é, assim, a condensação do tempo enquanto 
suporte da acção. Ainda mais além, estabelece uma ligação entre o desejo e desenho, 
onde o carácter de desígnio é desde logo evidente. Temos assim estabelecida uma 
sequência: Desígnio – Desenho – Fazer.” (Côrte-Real, 2001, p. 30) 

O desenho ajuda à transformação do arquitecto renascentista em pensador e 

intelectual, emergindo como fundamento da prática arquitectónica.  

A expressão de ideias através do desenho veio facilitar a comunicação entre 

arquitectos e clientes, possibilitando projectar longe do local da obra e delegar através 

dos desenhos. Este factor é revelante para o poder do papel da Arquitectura na 

sociedade. O desenho de arquitectura é apresentado pela primeira vez como obra de 

arquitecto, passando a ser o guião no estaleiro da obra. 

“Com a invenção de tipos de desenho ainda mais precisos, no decurso dessa época, a 
separação entre concepção e realização, e também a separação dos personagens 
associados a cada uma, tornaria possível um discurso arquitectónico completamente 
novo.” (Silva, 2010, p. 58) 

                                            
12

 Leon Batista Alberti (1404-1472) – Alberti é o grande iniciador da teoria artística do Renascimento, 

autor de várias obras sobre pintura, escultura e arquitectura, das quais o tratado De Re Aedificatoria 
(publicado em 1485), onde a influência de Vitrúvio é manifesta quer na estrutura da obra quer no seu 
conteúdo, e que será fundamental para toda a teorização arquitectónica do Renascimento, e referência 
essencial de épocas posteriores.  
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Até ao Renascimento13 os processos de idealização e realização existiam em conjunto 

sem se desarticularem. Contudo a partir deste momento, com o planeamento mais 

rigoroso e maior conceptualização das obras, permite-se a possibilidade do desenho 

conceptual e do desenho rigoroso de execução, “a importância do desenho para os 

arquitectos do Renascimento reveste-se assim de múltiplos fundamentos” (Silva, 2010, 

p. 58).  

Baseado no humanismo e nos métodos da razão, o Renascimento veio possibilitar 

uma nova mentalidade que valoriza o ser humano e as suas capacidades, 

promovendo a ascensão social da figura do artista e do arquitecto, deixando este de 

estar associado às artes mecânicas passando para o domínio das artes liberais, “A 

faceta intelectual que distingue a Arquitectura está também patente na organização 

hierárquica da construção da cidade, no vértice da qual se encontra o arquitecto, e na 

distinção entre a sua obra de criador e a tarefa meramente executiva dos 

trabalhadores.” (Silva, 2010, p. 73).  

Os Tratados italianos do século XVI são da maior importância por traduzirem a forma 

de viver e pensar renascentista. Em meados do século XV, tomando o nome de 

Filarete14, Antonio Averlino, escreve um tratado constituído por vinte e cinco livros 

sobre o tema: projecto de uma cidade idealizada e construída na mente do arquitecto.  

Recordando Alberti ao longo da sua escrita, Filarete nomeia competências 

fundamentais na organização teórica e práxis de um bom arquitecto, referindo-se às 

obras arquitectónicas como um organismo vivo que é alimentado pelo seu criador, o 

arquitecto, até à sua construção. Com isto, entendemos que Filarete defende a 

conceptualização do projecto durante a evolução teórica do mesmo, antes da sua 

conclusão em obra. 

“Insiste por isso na necessidade de uma atenta preparação do próprio projecto, na 
exigência de estudar a sua validade mediante desenhos e modelos, na importância das 
medidas e das proporções, na organização da construção e na escolha dos materiais a 
utilizar.” (Silva, 2010, p. 70) 

                                            
13

 Renascimento – período da história da Europa, entre o fim do século XIV e do século XVI marcado por 

transformações culturais, económicas, políticas, religiosas e de sociedade. A redescoberta e 
revalorização das referências da Antiguidade Clássica, assim como ideias humanistas, definiram este 
período histórico pela valorização do Homem acima de todas as coisas. 

14
 Filarete (1400-1469) – António di Pietro Averlino foi um arquitecto, humanista, escultor, engenheiro e 

teórico de arquitectura do Renascimento nascido em Roma. Escreveu um dos Tratados mais importantes 
da histórica renascentista, composto por vinte e cinco livros. 
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O instrumento do desenho passa a ser indispensável na prática da Arquitectura, assim 

como auxílio ao desenvolvimento intelectual e artístico do autor arquitecto e na 

apresentação final. 

Filarete dedica os três últimos livros do Tratado exclusivamente ao tema do Desenho. 

Esta palavra tem um duplo significado nos seus textos, afirmando que se trata de uma 

actividade intelectual e um instrumento de comunicação da ideia, propondo assim, 

que é executado com a mão o que primeiro foi concebido mentalmente, distinguindo 

“projecto, como ideia global, e desenho nas suas várias acepções. 

São assim individualizadas as várias fases da projecção e da execução: ideia, 

tradução gráfica, realização” (Silva, 2010, p. 78). 

“Filarete confere ao desenho um valor fundamental tanto como expressão da 
actividade intelectual como na sua natureza operativa, afirmando várias vezes que as 
questões arquitectónicas são pouco compreensíveis quando explicadas através da 
palavra, sendo o desenho imprescindível para as clarificar: ‘é impossível explicar estas 
coisas do edificar, se não se vê desenhado […]” (Silva, 2010, p. 79)  

 
Ilustração 5 – Página do Tratado de Filarete, livro X (Silva, 2010, p. 72). 
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 “Filarete confere ao desenho um valor fundamental tanto como expressão da 
actividade intelectual como na sua natureza operativa, afirmando várias vezes que as 
questões arquitectónicas são pouco compreensíveis quando explicadas através da 
palavra, sendo o desenho imprescindível para as clarificar: ‘é impossível explicar estas 
coisas do edificar, se não se vê desenhado […]” (Silva,2010, p. 79)  

Entendemos que, até este momento, o desenho encontra-se correlacionado com a 

construção da obra arquitectónica. Porém, começou a surgir a possibilidade da 

separação entre o desenho à mão levantada de descoberta de projecto e o desenho 

rigoroso para a edificação. O valor do desenho começa a revelar-se importante na 

compreensão no acto de projectar arquitectura.  

A criação da obra arquitectónica assume um papel de expressão mental do arquitecto 

autor proporcionando um número variado de possibilidades, iniciando-se assim o 

modo de pensar desenhado. 

Para melhor entendermos a adopção da ferramenta do desenho no pensamento 

criativo desta época, é importante referir uma personalidade que se tornou símbolo da 

inteligência visual aplicada ao reconhecimento e transformação do mundo através dos 

seus desenhos, Leonardo da Vinci15.  

 
Ilustração 6 – Desenho de Filarete da cidade de Sforzinda, planta e respectiva construção geométrica (Silva, 2010, p. 95). 

                                            
15

 Leonardo da Vinci (1452-1519) – polímata italiano descrito como o arquétipo do homem renascentista, 

destacou-se como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor e arquitecto. 
Considerado um dos maires pintores da humanidade, conhecido pelas suas obras Mona Lisa e A Última 
Ceia, Leonardo da Vinci concebeu ideias muito à frente do seu tempo como o protótipo do helicóptero, o 
tanque de guerra ou o uso da energia solar. É considerado um génio da história devido aos seus talentos 
e contributos tecnológicos e artísticos até aos dias de hoje. 
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“Em oposição à Idade Média, o Renascimento reabilitou o humano. (…) Leonardo da 
Vinci, talvez o maior de seus artistas, foi também engenheiro na acepção mesma da 
origem do tempo. Arquitecto, pintor e escultor, enquanto construiu ou idealizou obras 
de hidráulica e de saneamento, projectou cidades e casa pré-fabricadas.” (Artigas, 
1967, p. 44) 

Interessa-nos mencionar o carácter inigualável que tinha da investigação pelo 

desenho. O experimentalismo de Da Vinci veio trazer uma enorme contribuição à 

civilização Renascentista, chegando aos dias de hoje e influenciando a imaginação de 

gerações de cientistas, artistas e tecnólogos com o seu carácter inventivo. Leonardo 

utilizava o desenho como método de estudo nas diferentes áreas que investigava, 

desenhando inúmeras vezes o que observava e decifrava.  

“Os seus códices revelam um constante desejo de conhecer compreendendo através 
do sentido visual. Este peregrinar pela natureza dos acontecimentos, dos fenómenos e 
das formas, visa estabelecer uma visão clara pela mente. […] Leonardo reconfigura o 
mundo em torno da ideia que cada manifestação formal ou visível esconde uma 
máquina a descobrir. Mais uma vez, o maquinismo, ou seja, algo que pode ser 
desmontado em peças até unidades compactas, está presente associado ao desenho, 
e tem, como é obvio um carácter inicial de uma civilização que em breve assentará a 
sua materialidade na máquina […]” (Côrte-Real, 2001, p. 39) 

 
Ilustração 7 - Desenho de estudo de um dos Apóstolos para a Última Ceia, e esquisso arquitectónico, Leonardo da Vinci em 1495 

(Silva, 2010, 59). 
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Leonardo da Vinci elevou o desenho para outra dimensão, trazendo-lhe a importância 

do registo do observável mas também do que ainda não é real. Da Vinci desenhou 

como técnico e como artista, numa altura que o desenho se procurava instalar na 

sociedade e a palavra esquisso surge com este pensamento de desenho livre, artístico 

e inventivo 

“No Renascimento o desenho ganha cidadania. E, se de um lado é risco, traçado, 
mediação para expressão de um plano a realizar, linguagem de uma técnica 
construtiva, de outro lado é desígnio, intenção, propósito, projecto humano no sentido 
de proposta do espirito, Um espirito que cria objectos novos e os introduz na vida real.” 
(Artigas, 1967, p. 44) 

O conceito do esquisso surge pela primeira vez referenciado por Vasari16. É 

interessante perceber que o modo como o arquitecto começa a explorar as suas ideias 

e a registá-las modifica-se, tornando-se menos limitado do ponto de vista da 

expressão. 

“Aqueles que são toques levemente e simplesmente apontados com a pena ou outro 
instrumento chamamos nós esquissos […] uma primeira espécie de desenhos que se 
fazem para encontrar o modo das disposições, e a primeira composição da obra, e são 
feitos em forma de uma mancha e esboçados somente por nós num único rascunho de 
tudo; e porque a partir do ímpeto do artífice são em pouco tempo expressos, com a 
pena ou com outro utensílio desenhador ou com carvão, só para tocar o espírito 
daquele a quem sobrevêem, por isso se chamam esquissos” (Vasari apud Silva, 2010, 

p. 90) 

Mais tarde, também referenciado por Vicente Carducho17, em 1633, em Dialogos de la 

Pintura, o esquisso é mencionado como um desenho de necessidade primordial, 

“refere-se o esquisso como um ato, uma faculdade tão intrínseca como todas as 

outras que tornam um individuo cognitivamente elevado” (Duarte, 2016, p. 20).  

Esquissar é considerado um acto de inteligência através do qual o artista demonstra 

perspicácia e autodomínio sobre o ofício. É considerado uma ferramenta poderosa de 

ajudar a resolver problemas e encontrar soluções, tornando o trabalho do arquitecto de 

novo valorizado. 

“El perito hace los rasguños, ó esquicios, y estudia cada parte por si, que después lo 
junta todo el dibujo, ó carton acabado, y compuesto científicamente. Los Rasguños 
esquicios, y dibujos se hacen sobre papel blanco com lápiz, pluma, de aguadas, y de 
tinta añil, ollin, y el lápiz plumeado, granido, esfuzmado, puede ser de lápiz negro, 
colorado; y de ambos con realce de clarión, yesillo, ó albayalde (cuando fuere en papel 
teñido) que puede ser pardo, de ollin, de azul, y de otras colores: y también puede ser 
el realce de oro, ó plata, también hay dibujos sobre papel azul hechos de colores 

                                            
16

 Giorgio Vasari (1511-1574) – arquitecto, escritor e pintor italiano renascentista, de formação 
humanista, é considerado um dos primeiros historiadores de arte pela sua obra Le vite de’ più eccenllenti 
pittori, scultori e archetettori. Neste livro registou a biografia dos principais artistas do Renascimento. 

17
 Vicente Carducho (1576-1638) – Vincenzo Carducci, pintor da corte espanhola de D. Filipe III e IV, 

nascido em Florença. 
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secos, que llamn pasteles. El rasguño, é esquicio es la primera intención” (Carducho 
apud Duarte, 2016, p. 20) 

Carducho menciona os diferentes tipos de materiais utilizados na realização dos 

esquissos, referindo o “rasguño” como uma primeira intenção do objecto criativo, 

reforçando este momento como um exercício espontâneo e fundamental no desejo do 

autor.O processo de esquisso veio mostrar em evidência que o arquitecto se 

estabelece como criador da obra arquitectónica com a sua linguagem pessoal. O 

desenho de esquisso veio abrir portas ao desenho de pesquisa, permitindo a 

investigação da forma do objecto arquitectónico até à sua configuração final.  

“Vasari, ao mesmo tempo que fundou a primeira Academia de arte em Florença no ano 
de 1563, desenvolveu a primeira colecção sistemática de desenhos, incluindo 
desenhos rápidos, sendo estes por ele tão prezados como as consideradas obras 
finais. A mudança, nos pontos de vista sobre arte, operada pela obra de Vasari, foi de 
tal modo profunda que ajudou à eclosão da autonomia do desenho” (Costa, 2013, p. 
20) 

 
Ilustração 8 – Esquisso de Michelangelo (1475-1564) para a escadaria da Biblioteca Laurenciana em Florença (Corte-Real, 2001, p. 
70). 
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Mas se então a ideia antecede a obra, quase podemos dizer que, mais importante que 

a própria obra, tornava-se fundamental a sua revelação, ou seja a visibilidade do 

processo criativo. 

“Para a Renascença, o desenho e o esboço foram importantes, não apenas como 
formas artísticas, mas também como documentos e registo de processos criadores de 
arte; eram considerados uma forma especial de expressão característica, distinta da 
obra acabada; eram apreciados também, porque revelavam o processo de invenção 
artística desde o seu ponto de partida, porque mergulhavam quase completamente na 
subjectividade do artista” (Hauser apud Louro, 2005, p. 29) 

A eclosão da ideia do artista enquanto autor, na sua singularidade, foi consequência 

do Renascimento. Deste modo, é perceptível a evolução plena do pensamento 

arquitectónico durante todas as fases do projecto, assim como, as dúvidas, os recuos, 

as soluções e as correcções. Através do processo de esquisso, a actividade intelectual 

articula-se em torno do problema de projecção arquitectónica exprimindo o resultado 

de forma concisa através da descrição gráfica do modelo mental que, durante o 

desenvolvimento das fases projectuais, se foi gradualmente clarificando e definindo na 

mente do arquitecto. Nada faria mais sentido do que esta posição do homem 

renascentista perante a criação de algo. A possibilidade de inventar, errar, modificar e 

aperfeiçoar uma obra, só comprova o propósito humanista: o antropocentrismo, o 

homem valorizado e no centro do mundo. 

O Renascimento é assim caracterizado pela importância cada vez maior que o 

desenho assume nas várias fases do projecto arquitectónico. 
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2.3. MODERNISMO  

Durante o século XIX, com a Revolução Industrial18, mediante os contextos em que se 

inseriam, as abordagens sobre o desenho assumiram formas diferentes – o desenho 

para as artes e o desenho para os ofícios. A rápida industrialização e integração do 

desenho na aprendizagem dos ofícios geraram uma mudança do padrão de ensino do 

desenho, centrando a sua instrução nas práticas de produção industrial, colocando-o 

num lugar diferente do desenho académico. O desenho assumiu um lugar importante 

como instrumento de antecipação de questões relacionadas com a produção 

industrial, e como forma de comunicar com a corrente do fabrico, ou seja, o desenho 

passou a ter um discurso monossémico, criando uma fragmentação entre os discursos 

possíveis do desenho, dando origem à separação entre o desenho de objectos 

(produção em série) e o desenho académico de Belas Artes. 

O início do século XX, período do Modernismo19, foi marcado por divulgações de 

descobertas científicas importantes e o aparecimento de uma arte em movimento, o 

cinema, que por consequência impôs um meio de comunicar da arte que veio alterar 

as estruturas artísticas até então existentes na Europa.  

“O Desenho sempre foi conotado como campo de reflexão, mas só no século XX é que 
se libertou do facto de ser encarado um género de arte com um estatuto de 
menoridade em relação à pintura e à escultura. Tal acontecia devido ao seu papel 
subsidiário naquelas disciplinas, era considerado um trabalho preparatório ou uma 
etapa em relação à obra. O Desenho era o meio de dar forma ao pensamento, à Ideia, 
que se tornava visível através de estudos e esboços.” (Albuquerque, 2006, p. 223) 

Por outro lado, a Escola de Design, Artes Plásticas e Arquitectura de vanguarda, 

Bauhaus, fundada em 1919 na Alemanha, veio consolidar os ideais revolucionários e 

pouco conectados ao passado do movimento moderno. A Bauhaus20 viria a ser a mais 

importante Escola de Arquitectura do mundo, formando e influenciando a maior parte 

dos arquitectos modernistas da época. 
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 Revolução Industrial – período que marcou os séculos XVIII a XIX com um conjunto de mudanças que 

aconteceram na Europa. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho 
artesanal pelo assalariado e com o uso das máquinas que permitiram a rápida produção, crescimento de 
economia e mercado. As principais inovações deste período foram, o emprego do aço, a locomotiva a 
vapor, o desenvolvimento de produtos químicos e a invenção do motor a explosão.  

19
 Modernismo – conjunto de movimentos culturais, escolas e estilos que permearam as artes e design 

decorridos na primeira metade do século XX. O movimento moderno baseou-se na ideia de romper com o 
passado e tradição criando o lugar para uma nova cultura, de liberdade e criação.  

20
 Bauhaus – Em alemão “bauen” significa “para construir” e “haus”, “casa”. Escola de Design, Artes 

Plásticas e Arquitectura, fundada em 1919 na Alemanha por Walter Gropius, tinha como principal 
objectivo unir as artes para restabelecer o contacto entre o mundo da arte e da produção, para formar 
uma classe de artificies idealizadores de formas e para basear o trabalho artístico no princípio da 
cooperação. Alguns dos artistas e professores que pertenceram à Escola Bauhaus: Mies Van Der Rohe, 
Kandinsky, Marcel Breuer, entre outros. 
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“A escola de arquitectura de arte aplicada que Gropius criou em 1919, e que dirigiu até 
1928. É a conclusão dos esforços desenvolvidos, a partir da 2ªmetade XIX para 
restabelecer o contacto entre o mundo da arte e o mundo da produção, para formar 
uma classe de artífices idealizadores de formas e para basear o trabalho artístico no 
princípio da cooperação.” (Argan, 1984, p. 20) 

A liberdade como forma de expressão artística, desprovida de regras, regulamentos e 

de atitudes aristocráticas que a arte havia até então atraído, veio enaltecer o espírito 

experimental do desenho em parceria com o projecto arquitectónico, “a Bauhaus, com 

a sua rígida racionalidade, quer criar condições para uma arte sem inspiração, que 

não deforme poeticamente a realidade da noção mas que forme, construtivamente, a 

nova realidade” (Argan, 1984, p. 30). 

Este ensino não pretendeu apenas exercer o papel de uma escola integradora de 

todas as artes, mas também, implementar a formação de artistas estimulados pela 

reflexão crítica, que actuassem conscientemente empregando a sua arte como objecto 

de transformação social. A Arquitectura tradicional era agora posta em causa e 

considerada inadequada ao mundo moderno.  

A escola Bauhaus tornou-se referência em todo o mundo como um novo estilo e 

pensamento arquitectónico a seguir, baseada na experimentação artística, deu poder 

ao autor para este ser criativo e ousado na sua obra. A introdução da arte moderna, 

em conjunto com as transformações sociais da revolução industrial, traduz-se numa 

nova linguagem artística, que volta a ir buscar a sua essência à geometria das formas 

puras e universais acompanhada por novos materiais à disposição para serem usados 

nas construções, como o ferro fundido e o aço.  

Influenciados pelo contexto artístico e social, e pelo ideal do experimentalismo que se 

vivia em torno da arte, os arquitectos do movimento moderno não prescindem do 

desenho como ferramenta projectual. O desenho à mão levantada torna-se poderoso 

na expressão de ideias arquitectónicas, os esquissos são marcados por linhas limpas 

e estruturadas, outros por um emaranhado de linhas e movimentos rápidos que 

permitem voltar a olhar para o trabalho manual, para as indecisões e para os enganos. 

Deste modo, o trabalho do arquitecto torna-se mais humano, mais emocional e 

criativo. 

“[…] trabalhos de Adolf Loos, Sigurd Lewerentz e de Asplund, ou do funcionalismo de 
Arne Jacobsen e de Kay Fisker, tendo como os ‘vanguardistas’ uma ‘atitude’ radical e 
de inequívoca, acontecendo nestes casos um entendimento em continuidade do lugar 
do desenho na arquitectura. Estes arquitectos como outros, souberam sempre situar o 
esboço como ferramenta auxiliar, continuando a projecção ortogonal a ocupar o lugar 
primordial para compor e construir os seus factos arquitectónicos.” (Pereira, 1998, p. 
14) 
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Um dos principais líderes da renovação da Arquitectura europeia foi Le Corbusier21, o 

seu percurso focou-se na reforma de sentido racionalista, “assume a racionalidade 

como sistema e traça grandes planos que deveriam eliminar qualquer problema” 

(Argan, 1987, p. 10). 

Interessa-nos referir a importância que o desenho possuía para este novo modo de 

olhar e projectar Arquitectura. Os conhecidos diários gráficos de Le Corbusier, com os 

seus inúmeros desenhos realizados nas viagens de estudo, são testemunhos de uma 

intrínseca e estimulante relação entre a Arquitectura e o desenho, revelando-se mais 

tarde como estímulo de projecto para este arquitecto. São cadernos de notas cheios 

de croquis, anotações e esquissos, repletos de detalhes e sugestões construtivas que 

produziu durante esses períodos de viagens, permanecendo como estratégia 

metodológica ao longo da sua actividade profissional. 

“Os seus desenhos, como ele próprio reconhecia, dão acesso aos segredos de todo o 
seu trabalho. Não se podem considerar, nem pretendem ser considerados, virtuosos 
tecnicamente; eles são a expressão das suas ideias e explicam o seu processo de 
concepção, o seu método de criação artística. Mas para ele o mais importante de tudo 
é o gozo físico de se poder expressar livremente, de mover a mão à vontade sobre o 
papel” (Salavisa, 2006, BD Jornal) 

 

Ilustração 9 – Esquisso de Corbusier no seu caderno de viagem em 1907,fachada da Catedral de Pisa (Lancha, 2006, 52). 
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 Le Corbusier (1887-1967) - Charles-Edourard Jeanneret-Gris, mais conhecido pelo pseudónimo de Le 

Corbusier, foi um arquitecto, urbanista, escultor e pintor suíço, considerado um dos mais importantes 
arquitectos do século XX. 
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Através das viagens que realizou no início do seu percurso profissional, Le Corbusier 

alcançou um conhecimento profundo da Arquitectura, e em particular da Arquitectura 

clássica. O acto de desenhar constantemente tudo que o rodeava, forneceu toda a 

informação necessária que Le Corbusier procurava para alcançar uma nova 

Arquitectura. O potencial dos registos nos seus cadernos de viagem reflecte-se nos 

seus projectos, de modo que, de uma forma concisa ou pormenorizada Le Corbusier 

encontrou e recolheu conhecimento em todos os locais que visitou, aplicando mais 

tarde nas suas obras arquitectónicas. 

“Apesar de haver uma grande homogeneidade nos seus registos feitos nos 
numerosos cadernos realizados ao longo de toda a sua vida, existem, naturalmente, 
algumas diferenças, não só ‘técnicas, mas sobretudo anímicas. A necessidade juvenil 
de abarcar tudo e não esquecer nenhum detalhe dá lugar a uma visão mais solta, 
mais livre, com mais economia de meios, apenas apontamentos e alguma frase para 
agarrar uma sensação mais que uma descrição’” (Salavisa, 2006, BD Jornal) 

 

Ilustração 10 – Esquisso de Corbusier, Catuza de Ema em Galluzzo, Florença 1911 (Lancha, 2006, p. 59). 

 

Ilustração 11 – Esquissos de Corbusier, Casa romana, Pompeia (à esquerda) e Praça Navona, Roma (à direita) (Salavisa, 2006, p. 
3). 
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De um modo geral, nas suas obras existe uma profunda influência clássica. O controlo 

pela estrutura, assim como, a construção geométrica dos elementos que a constitui e 

a procura pela harmonia das formas, demonstram que o caminho que Le Corbusier 

traçava para o futuro só poderia ser sustentável na aceitação crítica do passado. 

Podemos dizer que na geometria clássica encontrou a essência da sua nova estética 

arquitectónica, permitindo-lhe recriar a Arquitectura da época em que vivia. 

“Há nesta obra (Ronchamp) uma citação evidente às viagens de juventude a Itália, 
numa abóbada que ele desenha quando visita Vila Adriano e também uma citação às 
construções árabes, num esquisso de uma outra viagem ao Norte de África, onde 
aparece o mesmo desenho das chaminés de entrada de luz de Ronchamp […]” (Siza 
apud Soromenho, 2015) 

A ferramenta do desenho sempre acompanhou o processo criativo nos seus projectos, 

tratando-se de registos rápidos e esquemáticos, mas com grande carácter 

comunicativo das suas ideias. O desenho na obra de Le Corbusier contribui para a 

origem de um novo pensamento, ficando uma valiosa herança que nos faz reflectir 

sobre questões importantes como a formação do arquitecto. 

Muitos foram os arquitectos modernos que acompanharam este novo percurso de 

pensar arquitectura através do desenho. O desenho apresenta-se como um veículo de 

expressão para os arquitectos, sobre o que se pensa e o que é reproduzido, tornando-

se um instrumento operativo vital para todo o processo de projectar arquitectura. Ao 

contrário das representações feitas no passado, os arquitectos ganham o poder de 

exprimir o que de mais íntimo lhes surge e ocorre no pensamento enquanto esquissam 

os primeiros traços no papel.  

Deste modo, a representação da ideia arquitectónica torna-se naturalmente mais 

instintiva, espontânea e pessoal, ligando o próprio arquitecto a estes esquissos que 

transportam a sua essência. O estilo pessoal do arquitecto, assim como a natureza e 

substância da sua ideia arquitectónica é transmitido nesses traços afastando os 

desenhos de arquitectura do estilo convencional e rigoroso.  

O desenho passou a assumir um papel elementar no percurso de um arquitecto, 

permitindo explorar novos conceitos de habitar e usufruir dos espaços, 

compatibilizando na íntegra com a evolução da Arquitectura Moderna. Em linhas 

gerais, o modernismo procurava formas arquitectónicas simplificadas, depuradas dos 

seus complementos, procurando uma essência geométrica pura, com formas 

ortogonais que se manifestam num racionalismo universal, contudo, a redução da 

forma ao seu essencial traduz-se numa construção simples mas não simplificada. 
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Ilustração 12 – Ilustração à esquerda: Esquisso de Corbusier (Besset, 1968, p. 99); Ilustrações à direita (de cima para baixo): 
Fotografias referentes às obras, Maison la Roche, Cemal Emden, 2015; Villa Stein, Olivier Martin-Gambier, 2006; Villa Baizeau e Villa 
Savoye Henri-Olivier, 1984 (Fondation Le Corbusier, 2017). 

 

  
Ilustração 13 – Esquisso de Corbusier do projecto Maison Planeix, 1925 (Besset, 1968, p. 99). Fotografia da fachada de Maison Planeix 

Olivier-Gambier Martin, 2006 (Fondation Le Corbusier, 2017). 
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O desenho permite que o arquitecto autor desenvolva as suas ideias enquanto flui com 

a mão sobre a folha de papel. É, de algum modo, a materialização gráfica de uma 

ideia de arquitectura registada de forma rápida e elementar para que consiga assim 

acompanhar a velocidade do raciocínio do arquitecto. Não é um acto isolado em si, 

mas sim um conjunto de registos que todos juntos compõem o desenvolvimento da 

ideia arquitectónica na mente do seu autor, por vezes, com um resultado tão claro que 

permite dar início a todo o processo de projecto de obra para posteriormente ser 

amadurecida. 

“Penso o desenho como acção reveladora de outro lugar da nossa mente; algo como 
nosso inconsciente gráfico. Mas não há forma de lhe ter acesso, a não ser produzindo-
o. O desenho dá-se por uma reorganização de imagens mentais que se revelam por 
linhas e tons” (Menezes, 2010, p. 162) 

Do período moderno até aos dias de hoje, os arquitectos vieram a desenvolver a 

ferramenta do desenho no processo de idealização do projecto. Arquitectos de 

referência, tais como, Mies van der Rohe22; Alvar Aalto23; Oscar Niemeyer24 e Álvaro 

Siza Vieira25, entre muitos mestres, foram incansáveis no seu traço, e onde na procura 

da evolução e aperfeiçoamento de cada curva e linha do seu pensamento, sempre 

consideraram o procedimento do desenho fundamental na projecção das suas ideias 

arquitectónicas.  

“[…] nos desenhos dos arquitectos, a liberdade com que certos códigos, por vezes 
bastante estritos e rígidos, são usados como que ‘à mão levantada’; quer dizer que 
alguns esquissos são um desenrolar de representações várias em que o assunto 
apresentado se vai metamorfoseando, das lagartas hesitantes e indecifráveis de uns 
arabescos até às mais fantásticas borboletas axonométricas, e não é impossível que 
tudo apareça no mesmo desenho […]” (Rodrigues, 2000, p. 99) 

O mundo do desenho viria a transformar-se radicalmente, onde outrora este era 

servido para desenhos finais e concluídos, neste momento seria um utensílio eficaz no 

processo de desenvolvimento dos projectos. Milhares de esquissos seriam feitos pelas 

                                            
22

 Mies van der Rohe (1886-1969) - Arquitecto alemão naturalizado americano, considerado um dos 

principais nomes da arquitectura do século XX, foi professor da Bauhaus tornando-se conhecido como 
criador do International Style, pela utilização de uma geometria clara e sofisticação de espaços com o uso 
de materiais modernos como aço industrial e vidro. 

23
 Alvar Aalto (1898-1976) – Nascido na Finlândia, foi um dos primeiros e mais influentes arquitectos do 

movimento moderno cuja obra é considerada exemplar da vertente orgânica da arquitectura moderna do 
século XX. Alvar Aalto também se distinguiu na área de design de mobiliário. 

24
 Oscar Niemeyer (1907-2012) – Arquitecto brasileiro, é considerado uma das figuras-chave no 

desenvolvimento da arquitectura moderna. Em 1960, ficou mais conhecido pelos seus projectos de 
edifícios cívicos numa cidade planeada de raiz para se tornar a nova capital do Brasil, a cidade de 
Brasília. 

25
 Álvaro Siza Vieira - Arquitecto contemporâneo português, nascido em Matosinhos no ano de 1933, é o 

arquitecto mais premiado a nível nacional e internacional. Formou-se na Escola Superior de Belas-Artes 
do Porto, marcando até aos dias de hoje a história da arquitectura portuguesa e internacional. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Naturalizado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX


João Santa-Rita - O Desenho no Processo de Invenção 

Samanta Quaresma Cardoso de Menezes  43 

mãos dos seus arquitectos autores, explorando todas as linguagens gráficas possíveis 

para representar o seu imaginário arquitectónico.  

“A principal diferença no relacionamento de ontem e de hoje, entre o arquitecto e o 
desenho, radica basicamente na forma substancialmente diferente da presença dessas 
duas formas do desenho no processo projectual. Enquanto no passado havia uma 
maior predominância do rigor, hoje assistimos a um cada vez maior protagonismo do 
esboço.” (Pereira, 1998, p. 13)  

A metodologia em arquitectura tem oscilações e aproximações entre suportes 

racionais e/ou emocionais e intuitivos. No equilíbrio entre a razão e a emoção, o 

pensar pelo desenho torna-se mais rigoroso e objectivo mas sem perder a liberdade e 

criatividade que lhe devem ser inerentes e inseparáveis. Após ser intensamente 

experimentado e confirmado o desenho pode ser o fio condutor em todo o 

desenvolvimento do projecto, entre a percepção que nos rodeia (geral) até à 

formalização de pormenores (particular).  

"São desenhos de desenvolvimento de projectos. O projecto é um processo longo e os 
esquissos são não só a forma rápida de ir testando e propondo a definição do projecto, 
como são também um elemento de comunicação entre os vários elementos da equipa. 
É mais rápido que o computador, em que é tudo direitinho e muito rigoroso. E 
corresponde a uma fase em que não há ainda rigor. São desenhos de procura." (Siza, 
apud Salema, 2011) 

Os diferentes métodos adoptados pelos arquitectos são ajustados segundo a sua 

experiência, prática e cultura, nomeadamente ao lugar de cada projecto, ao seu 

contexto e circunstâncias específicos.  

Através dos exemplos estudados, podemos concluir que durante o século XX e inicio 

do século XXI os arquitectos basearam o seu processo projectual no amplo uso do 

desenho manual, desde o idealizar ao concretizar da obra. 
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Ilustração 14 – 1ª ilustração à esquerda e à direita: Esquisso de Eduardo Souto Moura, Casa das Histórias e respectiva fotografia da 
obra (Casa das Histórias Paula Rego, 2017); 2ª ilustração à esquerda e à direita: Esquisso da igreja da Luz de Ibaraki, Tadao Ando 
(Jodidio, 2012, p.126) e respectiva fotografia da obra (Kroll, 2016); 3ª ilustração à esquerda e à direita: Esquisso Frank Gehry do 
Museu Guggenheim Bilbao, 1997 (Indianopolis Musuem of Art, 2013) e respectiva fotografia da obra (Pagnotta, 2013); 4ª ilustração à 
esquerda e à direita: Esquisso de Peter Zumthor do Museu Bregenz (Oliveira, 2014, p.69) e respectiva fotografia da obra (Kroll, 
2011). 
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3. A ESCRITA DO ARQUITECTO JOÃO SANTA-RITA 

3.1. BREVE BIOGRAFIA  

Nascido em Lisboa a 20 de Maio de 1960 e filho do Arquitecto José Daniel Santa-

Rita26, João Santa-Rita é considerado um arquitecto de excelência, exercendo 

mandato de Presidente da Ordem dos Arquitectos entre 2013 e 2016.  

“João Santa-Rita é o novo presidente da Ordem dos Arquitectos (OA), tendo a lista que 
liderava vencido as eleições de quinta-feira para aquela estrutura com 1.009 votos, de 
acordo com informação disponibilizada no site da OA. [...] João Santa-Rita sucede a 
João Belo Rodeia, que concluiu dois mandatos consecutivos à frente da OA, o limite 
estabelecido pelos estatutos.” (Lusa, Sol, 2013) 

Em criança frequenta o Colégio Lar da Criança, já conhecido na altura por um ensino 

exigente, seguindo os estudos no Liceu Passos Manuel. Mais tarde, ingressou na 

Faculdade de Belas Artes no Porto onde fez o primeiro ano do curso de Arquitectura 

que, apesar dos melhores ensinamentos que a faculdade da Invicta lhe proporcionou, 

assim como uma grande admiração pelos professores que conheceu, faltava-lhe a 

ambiência de Lisboa. Por isso, no segundo ano do curso regressa à capital. 

 
Ilustração 15- João Santa-Rita com o pai, José Daniel Santa-Rita, na exposição Piranesi em 1990 (Ribeiro, 2009, p.188). 
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 Arqº José Daniel Santa-Rita (1929-2001) – Arquitecto português, ingressou em 1951 no Curso Geral 

de Arquitectura da Escola de Belas Artes de Lisboa, diplomando-se pela Escola de Belas Artes do Porto 
em 1960. Na década de sessenta, encontra-se, também, ligado à acção municipal de concepção dos 
novos bairros de habitação colectiva em Lisboa, sendo reveladora a sua visão no desenho urbano. Em 
1989 inicia um novo projecto em conjunto com o seu segundo filho, o Arq. João Santa-Rita, fundando o 
atelier Santa-Rita Arquitectos, Lda, no qual define um ciclo importante para o seu percurso profissional e 
criativo, fazendo vários projectos de reabilitação e recuperação de espaços urbanos arquitectónicos. 
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Em Lisboa, João Santa-Rita confirma ter sentido um grande contraste no método de 

ensino e na postura dos alunos e professores. A proximidade era maior, bem como a 

disponibilidade de transmitir os conhecimentos, contudo, a aprendizagem do desenho 

como ferramenta projectual, tinha maior relevância no ensino da Escola do Porto.  

“Era um ambiente muito informal. Havia uma grande proximidade entre professores e 
alunos. […] Havia também algo que o Porto nos queria comunicar através da 
persistência na aprendizagem do desenho. Os exercícios foram importantes para a 
compreensão de uma série de coisas, como saber olhar, saber reproduzir, saber medir 
uma espessura, saber avaliar um volume…E saber, por fim, representar e evoluir sobre 
uma ideia! – João Santa-Rita.” (Fonseca, 2008, p. 35) 

Em 1982 “frequentou o Curso de Verão da Universidade de Arquitectura de Darmstadt 

(R.F.A) e concluiu o curso de Arquitectura da Escola Superior de Belas Artes de 

Lisboa em 1983” (Neves, 1998/99, p. 122). A proximidade profissional com a sua 

maior referência, o seu pai, durou dez anos entre 1976 e 1986, colaborando no atelier 

de José Daniel Santa-Rita, onde juntos desenvolveram vários projectos onde diz que 

“era possível abordar e construir arquitectura a partir de duas cabeças e quatro mãos” 

(Fonseca, 2008, p. 35). Apesar de ainda novo e com o curso de Arquitectura por 

terminar, João Santa-Rita sempre participou nos projectos do atelier do pai, ganhando 

experiência ao seu lado. Com um longo currículo na área académica, foi assistente da 

cadeira de Projecto na ESBAL (1984/85); na Universidade Lusíada de Lisboa 

(1991/92) e na Universidade Lusófona e Instituto de Artes Visuais Design e Marketing 

(desde 1996), bem como professor convidado da Universidade Moderna de Lisboa 

(2004/2006), e na Escola de Artes Decorativas, ESAD, programa de Mestrado 

(2009/2011). 

 
Ilustração 16 – João Santa-Rita como professor na Universidade Autónoma de Lisboa, Pedro Frade (Santa-Rita, 2015). 
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Também muito revelante foi a sua participação como: professor visitante da 

Universidade de Minnesota e do College of Architecture and Landscape Architecture 

Minneapolis, E.U.A. (1999/2000); convidado crítico em trabalhos finais de alunos da 

Southern California Institute of Architecture, Los Angeles (1997), da Columbia 

University, Nova Iorque (1998); da Universidade de Granada, Espanha (2003/2004); 

da Savannah School of Art and Design, E.U.A. (2010); da Rhode Island School of 

Design, Providence, E.U.A. (2011); da Faculdade de Arquitectura da Universidade de 

Lisboa; do Instituto Superior Técnico de Lisboa; da Universidade Autónoma de Lisboa 

e por fim da Universidade Lusófona de Lisboa. 

João Santa-Rita nunca se ausentou durante muito tempo do ensino, retomando-o mais 

tarde após a sua viagem a Macau, em 1986, em que a vontade de trabalhar com 

Manuel Vicente27 o levou a partir. Em Macau encontrou um ambiente de atelier de 

grande intensidade, algo idêntico ao que tinha aprendido com o seu pai. As 

expectativas foram superadas, o trabalho era intenso e revigorante numa cidade que 

recorda como uma porta aberta para a requalificação de um território ainda com 

vestígios coloniais, com uma animação nocturna marcante, uma paisagem 

deslumbrante e um clima fortemente húmido que pôs à prova o seu corpo e mente. Ao 

Arquitecto Santa-Rita marcou-o profundamente o modo de viver arquitectura numa 

cidade com culturas cruzadas, sendo que “Manuel Vicente era um novo e genial 

intérprete e continuador desse fenómeno” (Fonseca, 2008, p. 36). Embora, 

pontualmente voltasse a Macau, o regresso definitivo a Lisboa foi em 1988 para formar 

com o seu pai, Manuel Vicente e José Caldeira, o atelier ATAT28. 

Mas, em 1990 a parceria acabou por se extinguir, dando lugar a dois ateliers: o de 

Manuel Vicente e o SANTA-RITA Arquitectos29 com João e José Daniel Santa-Rita. O 

trabalho em conjunto com seu pai durou até 200130 e assinalou alguns projectos 

relevantes a nível nacional, “como as estações da rede do metropolitano da Rotunda, 

Cabo Ruivo ou a extensão da rede nacional de museus” (Fonseca, 2008, p. 36). Em 

entrevista a João Carlos Fonseca para a Revista de Arquitectura, Urbanismo e Design 

Interior (Julho | Agosto | Setembro 2008), João Santa-Rita revela que a relação com o 

                                            
27

 Manuel Vicente (1934-2013) – Arquitecto português conhecido como “O Arquitecto de Macau”, onde 

viveu muito tempo e desenvolveu grande parte do seu trabalho, sendo o teu portefólio marcado pelo 
conjunto habitacional Fai Chi Kei, em Macau, valendo-lhe a Medalha de Ouro de ARCASIA. 

28
 ATAT – Atelier formado por José Daniel Santa-Rita, João Santa-Rita, José Caldeira e Manuel Vicente.  

29
 SANTA-RITA Arquitectos – Atelier de Arquitectura formado por José Daniel Santa-Rita e João Santa-

Rita em 1989, com sede em Lisboa. 

30
 2001 – Falecimento do Arq.º José Daniel Santa-Rita. 
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pai fez com que aprendesse a dar valor às relações pessoais e duradouras, sempre 

com sentido de auto-crítica. Sabe que o tempo é um bem indispensável e que cabe 

aos arquitectos saberem-no acompanhar nas ideias e procedimentos. 

Foi premiado em concursos nacionais e internacionais, tendo obtido uma menção 

honrosa no Concurso Internacional para a Revitalização do ULUGH-BERG, 

Samarkanda, (ex-URSS) em 1990 e recebeu o primeiro prémio no Concurso 

Internacional para o Plano de Urbanização de Almada Nascente com WS Atkins e 

Richard Rogers Partnership e foi seleccionado para o Prémio Mies Van der Rohe 

2012, Barcelona, Espanha. 

Ao longo do seu percurso profissional, João Santa-Rita viajou pelo mundo a dar 

conferências e participou em várias exposições, nomeadamente na Alemanha, 

Espanha, França, Itália, Polónia, Bélgica, Dinamarca, Escócia, Finlândia, Holanda, 

Inglaterra, Rússia, Brasil, Chile, Canadá, E.U.A., Hong-Kong, Líbia e Macau. Muitas 

dessas exposições promoveram o desenho como ferramenta essencial de projecto e 

de pensar arquitectura, assim como a exposição de Desenhos de Arquitectura na 

Sociedade Portuguesa de Autores, em Lisboa (2001); “Piranesi – Caprichos e 

Arquitecturas”31 (1994); “POST-IT Pombalino” 32 (2012), entre outras itinerantes do 

atelier SANTA-RITA Associados até aos dias de hoje.  

É manifesto que o esquisso e o desenho como ferramentas do processo de pensar a 

arquitectura para João Santa-Rita revelam um caminho específico e essencial no seu 

percurso biográfico. Foi determinantemente intensa a sua relação com o desenho na 

aprendizagem de criar e leccionar Arquitectura, acompanhando o Arquitecto Santa-

Rita ao longo de toda a sua carreira enquanto estudante e profissional. Entendemos 

que de algum modo a sua intervenção arquitectónica sempre foi sustentada pela base 

do desenho na projecção das suas obras, criando assim, várias exposições dos seus 

registos gráficos ao longo dos seus projectos, é como “uma busca pessoal contínua 

onde a metodologia complexa da informação do desenho e do lugar é a metamorfose 

entre o real concreto e o desejo da criação” (Rodrigues, 1992, p. 16).  

                                            
31

 Piranesi - Caprichos e Arquitecturas – “Desenhar uma exposição para servir de suporte à 

representação arquitectónica é construir um segundo suporte dos objectos dessa representação – 
Caprichos Invenções de Piranesi. É como tal equacionar essa necessidade inventando no entanto uma 
envolvente adequada à apropriação e à compreensão das explorações formais, das impossibilidades e 
das contradições expressas nas imagens de Piranesi” (Neves, 1998/99, p.62) 

32
 POST-IT Pombalino – Exposição em 2012 de autoria de João Santa-Rita que teve como conceito, 

desenhos em pequenos formatos de Post-it amarelos da Baixa Pombalina e sua reinvenção 
arquitectónica. 
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Ilustração 17 - Cronologia de vida e obra de João Santa-Rita (ilustração nossa, 2016). 
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3.2. INFLUÊNCIAS 

O registo gráfico que hoje nos apresenta João Santa-Rita é a resultante de um 

conjunto de influências que o marcaram ao longo dos anos no contexto das suas 

vivências enquanto estudante e arquitecto. Filho do Arquitecto José Daniel Santa-Rita, 

um dos autores da geração moderna que marcou a História da Arquitectura 

portuguesa, acabou por toda a sua vida presenciar o pai a utilizar o desenho como 

processo do ciclo ideativo.  

Podemos considerar que esta foi a primeira influência na vida de João Santa-Rita 

constituindo o ponto de partida para a importância que o acto de desenhar acabou por 

assumir no seu futuro. Embora o modo de desenhar de um e outro ser bastante 

distinto, João Santa-Rita interiorizou o desenho como marca primordial devido ao facto 

de ver o pai desenhar recorrentemente nos seus projectos. A sua percepção, do modo 

como o pai utilizava esta ferramenta na construção da mensagem em vários âmbitos, 

levou-o, também ele, a apoiar-se neste tipo de registo na construção do discurso 

arquitectural. 

“[…] de um certo modo sim, porque o desenho é um instrumento através do qual se 
pesquisa e se analisa, portanto teve influência. Até porque, vi-o muitas vezes desenhar 
e percebi que aquela ferramenta podia ser direccionada de determinadas maneiras. 
Desse modo posso identificar essa influência, até porque o nosso modo de desenhar 
era muito distinto e nem sequer era com recurso aos dos mesmos utensílios. Sempre 
desenhei ou a lápis de carvão ou a tinta-da-china e o meu pai sempre desenhou a 
lapiseira ou a esferográfica Bic. São modos muito distintos de trabalhar porque também 
relativamente aos próprios formatos, eu gostava de desenhar em dimensões grandes e 
o meu pai em desenhos mais pequenos. Desenhar em formatos grandes é o meu 
grande encantamento.” (Santa-Rita, 2016, apêndice A desta dissertação) 

Em 1979, quando ingressou na Faculdade de Arquitectura do Porto iniciou a prática 

desta sua principal ferramenta de trabalho, o desenho. 

 

 

 

Ilustração 18 - Desenhos do Arquitecto José Daniel Santa-Rita (Ribeiro, 2009, p.11). 
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A Escola do Porto, conhecida pela formação de vanguarda de grandes arquitectos 

portugueses, tinha como sua principal referência um antigo aluno, Álvaro de Siza 

Vieira33, já então distinguido internacionalmente pelo seu trabalho e obras.  

Siza Vieira marcou a história da Arquitectura portuguesa e internacional, influenciando 

várias gerações de arquitectos. Foi inevitável que o traço e o olhar a Arquitectura de 

Siza tivessem influenciado os arquitectos desta nova geração. Através do traço leve e 

solto, no modo como regista o real e o desenha na folha, Siza a importante relação 

entre a mente e a mão.  

 

 

Ilustração 19 - Esquissos Álvaro Siza Vieira, Piscinas de Marés, 1961-1966, Salão de Chá da Boa Nova, 1958-1963 (Rodrigues, 1992). 

                                            
33

 Álvaro Siza Vieira – Arquitecto contemporâneo português mais premiado a nível nacional e 

internacional. Formou-se na Escola Superior de Belas-Artes do Porto entre 1949 e 1955. Exerce a 
docência de 1966 até 2003, na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. Construiu a sua 
primeira obra em 1954 e foi colaborador de Fernando Távora entre 1955 a 1958. Recebeu inúmeros 
prémios e distinções.  
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A contribuição de Álvaro Siza, no campo da Arquitectura, foca-se na sua metodologia 

e na sua forma de projectar através do esquisso que, mais tarde, constitui uma 

referência para João Santa-Rita. 

Para os alunos da Faculdade de Arquitectura do Porto, os principais ensinamentos 

passavam pela percepção do claro/escuro, através do uso da intensidade do traço 

com o qual se evidenciavam os planos na representação de vistas. Esta metodologia 

comunicacional foi um dos pontos importantes, e portanto de referência, que os alunos 

absorveram da cadeira de desenho a que se aliou o exemplo do trabalho de Siza 

Vieira. 

“Havia deliberadamente uma intenção no sentido da abordagem através do desenho 
que se fazia compreendendo a dimensão daquilo que se queria pensar e representar. A 
perspectiva ocupava um lugar primordial. Não era uma perspectiva qualquer, eram 
umas perspectivas muito focadas em vários pontos, ou seja, invariavelmente quase 
todos os alunos acabavam por representar vistas como se posicionassem abaixo do 
plano de referência. São aquelas imagens que conhecem os do Siza. Mas o que é 
certo, é que esse tipo de representação deixou muitas marcas nos alunos, quanto mais 
não seja, logo um apontar de que a síntese daquilo que se vê é fundamental.” (Santa-
Rita, 2016, apêndice A desta dissertação) 

De facto, o modo como o desenho era leccionado na Faculdade de Arquitectura do 

Porto serviu para definir a visão de João Santa-Rita quanto à concepção e 

representação da Arquitectura. O desenho era complementar à cadeira de projecto, o 

que por sua vez, obrigava os alunos a saber pensar a Arquitectura construindo a ideia 

através do desenho. Este era então o alicerce estruturante na evolução do próprio 

projecto. 

“É evidente, que isso era uma coisa muito marcante e característica da Escola do 
Porto, pois tinha a ver com aquela pessoa e com a forma como ele fazia uma 
aproximação através do desenho, sobretudo do esquisso, da forma como ele 
representava e via o mundo. […] o modo como nós aprendíamos o desenho no Porto 
estava intimamente ligada ao projecto, aprendíamos a olhar para a realidade com uma 
determinada intenção.” (Santa-Rita, 2016, apêndice A desta dissertação) 

Após o primeiro ano de faculdade na cidade do Porto, Santa-Rita regressa à capital 

continuando o curso na Faculdade de Belas-Artes de Lisboa34. Aqui, desde logo, se 

apercebeu que a aprendizagem do desenho era muito mais técnico e dissociada do 

modelo de representação aproximativo ao pensar o projecto. Contudo, no seu caso, a 

interiorização da experiência do exercício do desenho que lhe fica da Escola do Porto 

                                            
34

 Faculdade de Arquitectura de Lisboa – Inicialmente, enquanto Escola Superior de Belas-Artes de 

Lisboa, ESBAL, é uma escola de ensino superior de ensino artístico fundada em 1836, localizada no 
centro histórico da cidade, no Convento de São Francisco ao Chiado. Em 1980 o departamento de 
Arquitectura separa-se definitivamente da ESBAL e é integrado na Universidade Técnica de Lisboa, como 
Faculdade de Arquitectura. 
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foi algo que se manteve transversalmente a toda a sua vivência e produção ao longo 

do curso de Arquitectura em Lisboa.  

Na entrevista, João Santa-Rita afirma, “era algo que estava intrínseco na pele e já não 

saía” (Santa-Rita, 2016, apêndice A desta dissertação). Para quem passasse pela 

experiência do modelo de representação praticado na discência na Escola do Porto, 

era óbvio que ganhava, desde logo, um maior gosto e apetência pelo desenho. Para o 

Arqº Santa-Rita foi só uma questão de tirar partido disso e aprofundar a técnica por 

vontade própria nos restantes quatro anos de curso. Foi nessa mesma altura, nos 

anos seguintes de curso, que João Santa-Rita teve o primeiro contacto com aquela 

que seria provavelmente a principal influência nos seus desenhos e forma de abordar 

alguns temas de arquitectura, através dos livros de Giulio Carlo Argan35, alguns deles 

sobre os revivalismos do século XIX e onde se aborda a obra do gravurista e 

arquitecto italiano Giovanni Battista Piranesi36. Formado em Veneza, Piranesi foi um 

artista setecentista que se dedicou a desenhar monumentos antigos e ruínas imperiais 

de Roma, jogando com uma visão revolucionária nas suas perspectivas, escalas e 

imaginário, cujo registo se transforma num elemento fundamental e no mínimo 

marcante na forma de abordar alguns temas de arquitectura no percurso de Santa-

Rita. 

“Apaixonado pela obra gráfica e a capacidade evocativa das ruínas imperiais, tratou-as 
com enorme força criativa, defendendo a origem itálica e etrusca da arquitectura 
clássica por oposição à relevância que se começava a conferir aos monumentos 
gregos. Utilizando pontos de vista na base das construções em rigorosas perspectivas 
verticais, sugeria a presença de massas poderosas bem articuladas com os elementos 
de decoração. Mas, sobretudo, gerando uma sensação de escala grandiosa em 
espaços oníricos, retratos de ruínas interceptados como primeiros ensaios de um 
classicismo romântico. Introduziu a influência do imaginário sobre o entendimento da 
arquitectura, fornecendo modelos irrealizáveis onde se invoca constantemente o 
engenho e a invenção.” (Ledoux, 2011, p. 25) 

Foram as gravuras das prisões Carceri37 o que mais impressionou João Santa-Rita. 

Estas consistem numa sucessão de desenhos que representam enormes 

subterrâneos, escadarias complexas, máquinas, motores e engenhos de grandes 

dimensões, tudo num mesmo espaço labiríntico, aparentemente sem funcionalidade 

espacial. Esta visão conceptual distingue-se por ser uma censura à cidade barroca, 

                                            
35

 Giulio Carlo Argan (1909-1992) – Historiador e teórico de arte italiano. 

36
 Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) – Famoso gravurista, desenhador, teorista e arquitecto 

italiano, apreciador do classicismo e da Arquitectura maneirista e neoclássica. Em 1747, começou o seu 
mais conhecido trabalho, o Vedute di Roma (Vistas de Roma), produzindo até à sua morte. Na série de 
interiores da prisão labiríntica, os Carceri, Piranesi explora as possibilidades de perspectiva e ilusão 
espacial.  

37
 Carceri - Prisões de Invenção de Giovanni Battista Piranesi, 1760. 
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salientado a falsidade e o ilusionismo pretendido na época, através da desconstrução, 

desarticulação e distorção da ideia humanista38 do espaço.  

Os desenhos de Piranesi, por meio da metamorfose, representam a ruptura com 

conceitos estéticos pré-definidos, valorizando mais os conteúdos emotivos do que o 

tratamento formal da obra em si. São visões originais e pessoais que se encontravam, 

em termos de expressão artística, muito à frente do seu tempo, tornando-se uma 

enorme influência para o aparecimento posterior de outras vertentes artísticas como o 

Romântico39 e Surrealismo40. 

“Não há dúvida nenhuma que Piranesi é uma figura que recorrentemente aparece em 
alguns desenhos meus pela intensidade do espaço e o que é representado a preto e 
branco, luz e materialidade. Mas o que mais me interessa na obra dele é a criação de 
situações inesperadas tais como, pegando no caso dos Carceri, representações de 
espacialidades que não existem na História. Tudo aquilo que estas imagens 
transportam, são elementos que nos são familiares, são ambientes que até nos 
parecem particulares embora sejam coisas que são trazidas para ali de uma forma 
inesperada criando uma situação nova. Nesta visão setecentista e labiríntica do mundo 
descendente de Piranesi, de facto existe isso, mas existe também uma outra coisa, o 
labirinto não é um fim em si mesmo.” (Santa-Rita, 2016, apêndice A desta dissertação) 

Na ilustração 20, as gravuras Carceri sustentam-se a partir de um elevado nível de 

intensidade gráfica onde é controlada de forma exímia a relação de contraste luz e 

sombra. O homem é colocado como figura principal num cenário teatral colossal, 

revelando uma ideia de decadência, onde se potencia a sensação de abandono de si 

mesmo ao seu destino, à angústia e ao sofrimento. Interessante perceber que, do 

ponto de vista da representação as gravuras de Piranesi, surgem quase que como 

oposição aos registos gráficos de Siza Vieira, na sua intensidade, método e forma. 

Deste modo, duas das grandes referências do Arquitecto João Santa-Rita são quase 

que como antagónicas mas fundem-se no forte conceito de representação do espaço. 

                                            
38

 Ideia humanista – O humanismo nasceu em Florença, Itália, no final do século XIV, com o movimento 

Renascentista, tendo como base, ideias e princípios que valorizam as acções humanas, valores morais. 
Nos séculos XVI e XVI, escritores e artistas renascentistas resgataram os valores humanistas da cultura 
greco-romana, evidenciando o antropocentrismo que orientou o desenvolvimento intelectual e artístico 
deste período.  

39
 Romântico – Movimento artístico que surge nas últimas décadas do século XVIII na Europa, 

estendendo-se por parte do século XIX. Se o século XVIII foi marcado pela objectividade, ilusionismo e 
razão, o início do século XIX seria marcado pela subjectividade e emoção do Romântico. Caracterizou-se 
como a visão contrária do ilusionismo, acentuando o individualismo; a idealização e o sentimentalismo. 

40
 Surrealismo – Movimento artístico nascido em França na década de 1920, inserido no contexto das 

vanguardas que viriam a definir o modernismo no período entre as duas guerras mundiais. Fortemente 
influenciado pelas teorias de Freud (1856-1939), o surrealismo enfatiza o papel do inconsciente na 
actividade criativa, tendo como objectivo ultrapassar os limites à imaginação, valorizando o impulso 
artístico. 
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Notamos o universo de Piranesi bem presente na mente do Arquitecto João Santa-Rita 

quando observamos os desenhos realizados no ano de 1992, na época do projecto de 

arquitectura do Metropolitano Marquês de Pombal (ilustração 20).  

  

  
Ilustração 20 – Duas gravuras Carceri d’Invenzione de Giovanni Piranesi, 1760 (em cima) (Saldanha, 1993) e dois desenhos de João 
Santa-Rita no projecto Rotunda I Marquês de Pombal, formato A4, caderno preto, 1992-1996 (em baixo) (Ilustração nossa, 2016). 
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A ambiência que Piranesi propõe, tem algo de utópico e extremamente complexo no 

modo como relaciona escalas, jogos de luz e sombra com um conceito fortemente 

intrínseco de natureza, arquitectura e decadência humana. Os desenhos de Santa-

Rita, por outro lado, sugerem ambientes complexos pela sobreposição de planos e 

intensidade do traço que não são possíveis de identificar se o desenho se enquadra 

numa escala pequena ou grande, como um átrio ou uma cidade. De qualquer modo, 

os desenhos de Santa-Rita tocam na subjectividade de Piranesi no modo como 

expressam as suas questões artísticas e modo de olhar para a arquitectura. Citando 

João Santa-Rita na entrevista prestada, “Nesta visão setecentista e labiríntica do 

mundo descendente de Piranesi de facto […] o labirinto não é um fim em si mesmo” 

(Santa-Rita, 2016, apêndice A desta dissertação). 

Praticamente no mesmo período académico, João Santa-Rita toma conhecimento das 

ilustrações do arquitecto italiano Sant’Elia41 (ilustração 21). Antonio Sant’Elia distingue-

se pelos desenhos utópicos de grandes edifícios futuristas, traçados com o propósito 

de reinventar a cidade do futuro. No entanto, devido à sua morte prematura na 

Primeira Guerra Mundial, nunca chegou a construir esses projectos. A visão de 

Sant’Elia vai para além da realidade, idealiza uma cidade futurista onde a velocidade 

das transformações deve ser a principal preocupação dos projectistas, alterando assim 

o modo de olhar e desenhar a arquitectura das cidades.  

Na seguinte ilustração (ilustração 21), podemos observar que o desenho de João 

Santa-Rita, à direita, é resultante do exercício do desenho na mais pura intenção de 

sugerir ambientes. Numa primeira abordagem, entende-se que o objecto representado 

assume um carácter sem função aparente, porém continuando com uma presença 

muito forte quanto à sua proposta arquitectónica, de espacialidade e conceito. 

Entendemos que, o desenho de Santa-Rita partilha a mesma corrente de ideias que os 

desenhos de Sant’Elia, ou seja, o conceito de grandes estruturas arquitectónicas que 

propõem ambientes complexos e inovadores. Mas, o mais interessante neste contexto, 

depreendendo a conotação ideológica e o carácter utópico das suas propostas, é 

correlacionar as ideias de Sant’Elia com os desenhos  de João Santa-Rita. O conceito 

inerente à transformação da cidade e sociedade é um dos principais motores criativos 

para estes dois arquitectos. 

                                            
41

 Sant’Elia (1888-1916) – Antonio Sant’Elia arquitecto italiano nascido na cidade de Como, esteve ligado 
ao movimento artístico Futurismo chegando a publicar um manifesto L’Architettura Futurist, em 1909, 
através do jornal francês Le Figaro. Numa forma de activismo cultural, Sant’Elia pretendia a prática de 
uma arquitectura inovadora, com uma nova estética afinada ao dinamismo da vida moderna e da 
civilização mecânica. Sant’Elia morre prematuramente com vinte e oito anos, nos combates da Primeira 
Guerra Mundial, o que o impede de alcançar a maturidade profissional e de transformar em obras 
concretas os seus desenhos. 
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Ilustração 21 – Desenho de Antonio Sant’Elia (à esquerda) (Frampton, 1987); desenho João Santa-Rita mostra a influência de 
construir objectos sem carácter funcional aparente, 1988 (à direita) (Ilustração nossa, 2016). 

 “Nesse ano, também descobri Sant’Elia. Com um grande afastamento entre um e 
outro, mas não são assim tão estranhos um ao outro [(sobre Piranesi e Sant’Elia)], 
mesmo na própria representação e até no tipo de coisas que ambos procuram. 
Sobretudo em edifícios de escala maior, cidades mais complexas, uma ideia de cidade 
moderna, uma ideia de cidade em que na própria construção do espaço e dos edifícios, 
existe um grande entrosamento e relação daquilo que são os novos modos de 
circulação e a expectativa que isso cria num determinado tipo de cidade.” (Santa-Rita, 
2016, apêndice A desta dissertação)   

Outra personalidade marcante no percurso de João Santa-Rita foi Constant 

Nieuwenhuys42. Este arquitecto associa-se ao conceito de cidades em transformação, 

onde a arquitectura é capaz de se transpor à rigidez tornando-se em movimento. Esta 

questão central fez do arquitecto holandês, outra das principais influências na vida e 

obra de João Santa-Rita. Constant projecta Nova Babilónia43 em 1959, pelo fascínio 

de desenhar uma cidade adaptada aos tempos modernos, em que a automação e 

industrialização assumem um papel vital numa época em que a humanidade foi 

substituída pela máquina. Pela primeira vez, ocorre a projecção de uma cidade lúdica 

e divertida para os homens, onde não existem casas particulares nem espaços 

privados, tudo é um labirinto inesgotável de variações espaciais. 

                                            
42

 Constant Nieuwenhuys (1920-2005) - Pintor holandês, escultor, artista gráfico, arquitecto e músico, 

nascido em Amsterdão. Em conjunto com Christian Dotremont e Joseph Noiret, da Bélgica, e Asger Jorn, 
da Dinarmarca, formaram o grupo CoBra. Os membros opunham-se à estética da pintura e arte burguesa 
em geral. O ponto fulcral do seu trabalho surge com o projecto Nova Babilónia, 1959-1974.  

43
 Nova Babilónia – Projecto de Constant Nieuwenhuys, entre 1959 a 1974. Constant imagina uma 

grande cidade do mundo para o futuro onde a terra é de propriedade colectiva e o trabalho totalmente 
automatizado. O projecto consistiu em vários modelos, construções, maquetes, colagens, desenhos, 
gráficos e textos, onde expressam todas as teorias na base do desenvolvimento urbano e interacção 
social. 
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“O meu fascínio com o Constant é sobretudo a forma como pega noutras áreas e 
transporta para a Arquitectura das cidades. Ele propõe escalas completamente 
diversas, mega estruturas que percebemos que são pontos referenciais em diferentes 
momentos da cidade, como temos edifícios que são uma espécie de edifícios que são 
cidades dentro deles mesmos. De facto, esta realidade aparece por vezes nos meus 
desenhos trazida para um ambiente mais carregado.” (Santa-Rita, 2016, apêndice A 
desta dissertação) 

Para o Arquitecto Santa-Rita o seu encantamento centra-se na forma como Constant 

transporta diversas áreas para a arquitectura e urbanismo, através de escalas, 

estruturas e utopias em torno do conceito de cidade temporária. Santa-Rita tem muito 

presente o conceito de cidade construída pela mão humana, sabendo que, através do 

tempo, das gerações, dos gostos e das vontades, as cidades transformam-se 

infindavelmente. O futuro reside na adaptação da aquitectura à humanidade. Mais do 

que projectar o impossível, a utopia na arquitectura foi a capacidade de projectar 

grandes feitos arquitectónicos, de escalas complexas e materialidade fora de época, 

mas que mais tarde se executaram e que perduram nos dias de hoje. 

“A utopia vem de fazer coisas que não são compagináveis, não tem a ver com 
pendurar um edifício na Lua. As utopias transformam-se noutras coisas, a Humanidade 
demorou milhares de anos a transformar uma construção de massa para uma 
construção leve, entre a Torre Eiffel e a Pirâmide do Egipto há quase cinco mil anos de 
distância. Isto é possível, graças a arriscarmos construir utopias!” (Santa-Rita,2016, 
apêndice A desta dissertação) 

Na seguinte ilustração (ilustração 22) verificamos que as semelhanças dos desenhos 

de Constant e João Santa-Rita assentam na proposta de várias possibilidades para 

imaginar a cidade. Os desenhos deste arquitecto permitem mergulhar na utopia das 

cidades imaginárias de Constant Nieuwenhuis, assim como, nas prisões Carcerie d’ 

Invenzione de Piranesi numa representação que procura o futuro o mais 

explicitamente possível, através de uma quase saturação do traço, “estabelecendo 

uma relação entre o que é imaginado no desenho, nas linhas de grande dinamismo, 

em que se diria que de um só folego vários planos se abarcam situando o espectador 

numa situação instável” (Chicó, 1998/99, p. 13). 

Delfim Sardo44 cita num texto elaborado para o catálogo da exposição Fragmentos de 

Cidades Enquanto Labirintos45, que “os desenhos de Santa-Rita são objectos atípicos 

                                            
44

 Delfim Sardo - Desde 1990 que se dedica à curadoria de arte contemporânea, bem como à ensaística 

sobre arte. Professor Convidado do Colégio das Artes e da Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, entre 2003 e 2006 foi Director do Centro de Exposições do Centro Cultural de Belém, em 
Lisboa, e de 1997 a 2003 foi consultor da Fundação Calouste Gulbenkian. Colabora regularmente como 
ensaísta para publicações sobre arte e arquitectura. 

45
 Fragmentos de Cidades Enquanto Labirintos (2007) – Exposição constituída por um conjunto de 

impressões, fragmentos e de memorias registados ao longo dos anos por João Santa-Rita, sobre a cidade 
enquanto monumento colectivo, referenciando o labirinto enquanto estrutura num número ilimitado de 
experiências, tal como as cidades. 
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enquanto desenho, mais atípicos ainda enquanto desenhos de arquitecto” (Sardo, 

2007, p. 33), isto porque, são desenhos de grande intensidade de execução, desenhos 

que aparentam incorporar mais perguntas que respostas.  

“São desenhos desertificados, obsessivos e intensos que mergulham em duas 
tradições concomitantes: uma visão setecentista e labiríntica do mundo como 
complicatio descendente de Piranesi e a utopia das cidades imaginárias de Constant 

Nieuwenhuis.” (Sardo, 2007, p. 31). 

  

 

  
Ilustração 22 – Desenhos horizontais a carvão do catálogo da exposição ‘Fragmentos de Cidades Enquanto Labirintos’  (em cima) 
(Santa-Rita, 2007); Ilustração a cores e desenhos a esferográfica preta da Nova Babilónia, Constant Nieuwenhuys1960 (em baixo) 
(Zegher, 1999).  
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A estas influências associa-se uma quarta personagem, Erich Mendelsohn46. 

Arquitecto alemão expressionista do século XX, que revolucionou as artes através da 

sua visão futurista. Na entrevista prestada, João Santa-Rita nomeia este arquitecto 

pela sua capacidade de manifestar desenhos reveladores, de uma grande intensidade 

técnica com pinceladas fortes e negras em papel branco, que nos marcam pela sua 

expressão. 

Podemos observar na ilustração 23 que os desenhos de Mendelsohn têm um carácter 

muito marcante pela forma como são representados. Comparando os desenhos de 

João Santa-Rita (à direita), com o desenho da Torre Einstein (à esquerda), 

entendemos que o Arquitecto Santa-Rita cedo se influenciou pela expressão gráfica 

que Mendelsohn, marcando fortemente os seus desenhos com um traço carregado de 

expressão e intenção de evidenciar planos. 

“[…] Erich Mendelsohn, sempre com a mesma questão que é a intensidade daquilo que 
se procura e como pode ser registada. […] Mas se virmos a sequência dos esquissos 
da Torre Einstein, muito expressionistas na forma como são representados com 
grandes pinceladas negras muito marcantes, mas ao mesmo tempo, remetem também 
para uma representação de alguns desenhos de Piranesi.” (Santa-Rita, 2016, apêndice 
A desta dissertação) 

 

  
Ilustração 23 - Desenhos Erich Mendelsohn sobre a Torre de Einstein (à esquerda) (Zanichelli, 1982); desenho de estudo do planetário 
do projecto Samarkanda, Uzbequistão, realizado por João Santa-Rita, 1991 (à direita) (Ilustração nossa, 2016). 

                                            
46

 Erich Mendelsohn (1887-1953) – Arquitecto alemão do expoente máximo da Arquitectura 
expressionista do século XX. Fundou o grupo Der Ring com os arquitectos, Mies van der Rohe e Walter 
Gropius em 1924.  
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Como influência surge a obra gráfica de uma outra figura, indiscutivelmente marcante 

no percurso de qualquer arquitecto século XX e XXI, Frank Lloyd Wright47. Por 

oposição às gravuras de Piranesi, Lloyd Wright desenha ilustrações de grande 

pormenor, rigor, realismo e manipulação da cor.  

Na ilustração 24, observamos uma composição de desenhos a lápis de cor, com 

ângulos e perspectivas bem definidas que destacam o edifício na sua representação. 

A influência de Frank Lloyd Wright no percurso de Santa-Rita consubstancia-se nos 

desenhos de carácter final, de representação. O Arquitecto explica, “marcou-me numa 

fase de certo romantismo no que eu representava e fazia, principalmente, porque 

estava a trabalhar para outros. Muitas vezes funcionava mais como um ilustrador […] 

mais do que ter um modo de representação, procurava vendê-lo” (Santa-Rita, 2016, 

apêndice A desta dissertação).  

“Muito distante está ainda uma outra figura, o Frank Lloyd Wright, e sobretudo a 
representação do objecto quase concluído. São os desenhos a lápis de cor que me 
fascinam bastante, não só o modo de representação mas também o próprio método de 
desenhar. O que criou um problema grave, uma espécie de fractura entre um desenho 
muito mais formal como o de Frank Lloyd Wright, muito mais formal na representação, 
no tipo de vistas, sempre os mesmos ângulos e nas perspectivas, até no próprio 
processo de expressão tão diferente a lápis de cor suave, por oposição aquelas 
imagens negras impuras do Piranesi e à intensidade de Sant’Elia.” (Santa-Rita, 2016, 
apêndice A desta dissertação) 

A ilustração mostra-nos dois desenhos de Frank Lloyd Wright, o Museu Solomon R. 

Guggenheim48 de 1959 e a Casa da Cascata49 de 1934, seguidos por dois desenhos 

de João Santa-Rita de 1983. Ainda antes de acabar o curso, os registos gráficos do 

Arquitecto Santa-Rita mostravam uma forte influência de Frank Lloyd Wright no modo 

de representar e uso da cor. Porém, este período foi curto, mostrando-se convincente 

como um trabalho de ilustração em que trabalhava para outros arquitectos. Santa-Rita 

explica que “essa influência de representação do Frank Lloyd Wright foi caindo, era 

uma espécie de pele fininha que me tinha ajudado em algumas coisas e foi 

desaparecendo.” (Santa-Rita, 2016, apêndice A desta dissertação). 

                                            
47

 Frank Lloyd Wright (1867-1959) – Arquitecto americano influenciou o rumo da Arquitectura moderna 

com as suas ideias e obras, considerado um dos arquitectos mais importantes do século XX. Trabalhou 
com Louis Sullivan, um dos pioneiros em arranha-céus da Escola de Chicago, mas a sua obra chave foi 
em 1934, a Casa da Cascata, na Pensilvânia, tornou-se um exemplo marcante na Arquitectura orgânica.  

48
 Museu Solomon R. Guggenheim – Obra do arquitecto Frank Lloyd Wright de 1959, conhecido pelas 

linhas curvas da fachada representando a Arquitectura moderna na sua forma mais orgânica. Edifício 
construído na cidade de Nova Iorque, Estados Unidos da América, para receber a colecção de arte 
moderna do coleccionador Solomon R. Guggenheim de valor artístico e monetário incalculável.  

49
 Casa da Cascata – Obra marcante do arquitecto Frank Lloyd Wright. Projecto datado de 1934, 

construído dois anos mais tarde no estado da Pensilvânia, Estados Unidos da América, foi uma residência 
particular e hoje em dia é um museu. Este projecto marcou a Arquitectura moderna mundial por ter 
incluído materiais experimentais para a época e integrar a natureza na obra. 
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Ilustração 24 – 1ª ilustração: Desenho Frank Lloyd Wright, The Modern Gallery Museum for the Solomon R. Guggenheim Foundation 
de 1959 (Brown, 1994); 2ª ilustração: Desenho da Casa da Cascata de 1934 (Brown, 1994), 3ª e 4ª ilustração: Desenhos João Santa-
Rita que assumem influência do traço de Frank Lloyd Wright, 1983 (Ilustração nossa, 2016) 
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No inicio dos anos oitenta, Zaha Hadid50 revolucionou a representação da arquitectura 

quando surgiu com pinturas abstractas para apresentar as suas ideias para alguns 

projectos. A ideia de que o desenho pode ser algo que se constrói e reinventa, como 

forma de aproximar e representar arquitectura, interessou muito João Santa-Rita, “Não 

é que eu tenha alguma vez considerado fazer o salto que ela fez através do desenho, 

mas o desenho da Zaha Hadid do ponto de vista da representação; da destruição do 

objecto e da análise do objecto era muito inventivo” (Santa-Rita, 2016, apêndice A 

desta dissertação). A intensidade do uso da cor é algo que aparece nos desenhos do 

Arquitecto Santa-Rita nos finais dos anos oitenta mas vai desaparecendo, utilizando a 

técnica pontualmente para evidenciar pontos chaves do desenho (ilustração 25).  

 

 
Ilustração 25 – Desenho de João Santa-Rita, remodelação de um andar 1990 (em cima) (Neves 1998/99); Desenho de Zaha Hadid 
referente a projectos entre 1980 a 1990, onde a arquitecta utilizou a pintura e ilustração para as suas propostas (em baixo) (Hadid, 
2009). 

                                            
50

 Zaha Hadid (1950-2016) – Arquitecta iraquiana, estudou em Londres na Architectural Association of 

London, onde se instalou e iniciou a sua carreira começando a trabalhar com Rem Koolhaas e em 1979 
iniciou a prática profissional sozinha. Zaha Hadid foi a primeira mulher a receber o Prémio Pritzker em 
Arquitectura em 2004. A visão pioneira de Hadid redefiniu a Arquitectura e o design do século XXI, 
testando materiais de construção ao mais alto nível de capacidade e resistência, capturando a 
imaginação em todo o mundo através dos seus fortes conceitos inventivos. 
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Seria impossível mencionar as influências arquitectónicas de João Santa-Rita sem 

referir o arquitecto Manuel Vicente. João Santa-Rita trabalhou com o Arqº Manuel 

Vicente, em Macau, de 1986 a 1988, surgindo assim uma grande influência no seu 

trabalho pelo convívio ocorrido neste período. A arquitectura de Manuel Vicente é 

marcada pela influência do pós-modernismo51 e, por sua vez, de Aldo Rossi52. Sendo 

esta predominância visível através das grandes estruturas, marcadas pelo complexo 

universo unitário de grelhas, malhas e tramas. O resultado são fachadas com 

centenas de vãos, que marcam a entrada do sol no interior do edifício, por um sistema 

geométrico fechado e rigoroso, colocando desde modo ordem nos espaços interiores e 

nas fachadas.  

Observando a ilustração 26, o projecto World Trade Center53 em Macau, sugere 

ambiências compostas por volumes, formas e composições que atuam na relação de 

escalas e proporções, tornando o corpo da arquitectura complexo. Tal como Aldo 

Rossi, Manuel Vicente explora a cidade como memória colectiva das pessoas, estando 

esta ligada a factos e lugares. Os desenhos de Manuel Vicente exploram a 

representação como investigação e desconstrução da arquitectura da cidade, numa 

posição de centralidade entre a inovação e a tradição.  

Para João Santa-Rita, o período de colaboração no atelier de Manuel Vicente foi 

crucial para o seu desenvolvimento enquanto arquitecto. O modo de desenhar do Arqº 

Manuel Vicente, influenciou a forma como Santa-Rita desenvolveu os seus projectos 

nos próximos anos em Lisboa, no atelier formado com o pai, SANTA-RITA Arquitectos, 

e até aos dias de hoje. O poder da geometria da malha estrutural, em que Vicente 

marcava os seus projectos, veio a influenciar o desenho arquitectónico de Santa-Rita, 

dando importância e clarividência às estruturas propostas nos seus projectos.  

 

                                            
51

 Pós-Modernismo – Expressão artística iniciada na segunda metade de séc. XX. Arquitectos pós-

modernistas utilizaram a arte como reprovação do modernismo, criticando o excesso de funcionalidade, 
onde a forma seguia a função. O pós-modernismo prevalece o impacto visual, mas também o contexto 
histórico dos projectos, procurando parâmetros de criação duradouros, procedentes da reinterpretação da 
herança clássica.  

52
 Aldo Rossi (1931-1997) – Arquitecto e teórico da Arquitectura italiano, nascido em Milão, ficou 

conhecido pelo uso de formas puras: cubo, esferas, cones, etc. O seu principal livro foi a “A Arquitectura 
da Cidade”, em 1966, considerada uma obra pioneira da teoria urbana, em que Rossi argumentava que 
os arquitectos deveriam ser sensíveis ao contexto cultural e urbano. O seu projecto mais notável foi o 
Cemitério de San Cataldo em Modena de 1978. Em 1990 foi o primeiro italiano a receber o Prémio 
Pritzker pelo conjunto da sua obra. 

53
 World Trade Center – Edifício projectado pelo Arqº Manuel Vicente entre 1985-1988 em Macau. O 

autor procurou criar a síntese entre a celebração da modernidade e do imaginário, através de uma torre 
de grande escala de cores marcantes e rigor geométrico. 
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Ilustração 26 - Desenho e fotografia do edifício World Trade Center em Macau, projectado por Manuel Vicente em 1988 (Duarte, 
2002). 

  

 
Ilustração 27 - Desenho, maquete de estudo e maquete final de João Santa-Rita para o projecto Lego, The Gate of the Present 
1991/1992, Holanda (Neves,1998/99). 
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Exemplo disso foi o concurso para a Dinamarca em 1991/1992, quando a marca 

LEGO54 propõe a diversos arquitectos a construção de um objecto habitável com as 

suas peças. The Gate of the Present55 é objecto habitado, proposto por João Santa-

Rita, e um exemplo onde se observa a influência arquitectónica de Manuel Vicente no 

seu percurso. O projecto passa por um objecto vivencial de grande escala, com uma 

estrutura complexa, coberto de pilares e vigas que se intersectam, deixando o 

esqueleto do edifício exposto. Tal como nos projectos de Manuel Vicente, estes 

desenhos apresentam grande rigor geométrico e estrutural, como um elogio ao pilar e 

à viga, no mais puro ambiente piranesiano. Em português, O Portão do Presente, 

sublinha a modernidade dos tempos, procurando atingir uma intemporalidade para 

além dos limites temporais a que pertence. Um arquitecto do presente, movido pelo 

forte desejo de se confrontar com o futuro. 

A ilustração 27 mostra-nos a semelhança entre as propostas dos dois arquitectos. O 

ritmo, a métrica e trama, marcam os dois projectos de uma forma evidente, revelando 

que, o pensamento de Manuel Vicente continuava presente no processo arquitectónico 

de João Santa-Rita.  

Como conclusão deste capítulo verificamos que, diversas personalidades 

influenciaram o processo artístico de João Santa-Rita. O desenho é, sem qualquer 

dúvida, a sua maior ferramenta. Podemos dizer que isto se deve à sua apetência pelo 

desenho, ou por provir de um ambiente onde a arquitectura lhe era próxima, contudo, 

a formação deste arquitecto, também é possível pela influência de todos estes artistas 

durante o seu percurso. O modo como utiliza a ferramenta do desenho e encara a 

arquitectura, é consequência deste conjunto de influências que, de certo modo, 

fizeram com que Santa-Rita encarasse o registo gráfico de um modo sublime e 

relevante no processo projectual. 

“Foi este o modo como essas figuras de referência me influenciaram no desenho, 
sempre com uma questão que me parece essencial, talvez seja um aspecto importante 
no modo como eu desenho, abordo e utilizo a ferramenta do desenho, de facto algo 
que é entre muito essencial e muito intenso. Eu não me satisfaço muito com um risco, 
por oposição a alguns arquitectos, é algo que preciso de confirmar e que a ele se 
associem outras coisas.” (Santa-Rita, 2016, apêndice A desta dissertação) 

 

                                            
54

 The Gate of the Present – Desafio lançado pela Lego a vários arquitectos, em 1991/1992, que 

consistia na construção de um objecto com peças Lego, criando um espaço habitável num lugar definido 
por cada autor. 

55
 LEGO – Original da Dinamarca, é um brinquedo produzido pelo LEGO Group, cujo conceito original se 

baseia num sistema patenteado de peças de plástico que se encaixam, permitindo inúmeras 
combinações. É fabricado desde da década de 1950, popularizando-se em todo o mundo desde então. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brinquedo
https://pt.wikipedia.org/wiki/LEGO_Group
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1950
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3.3. O ESQUISSO E O DESENHO COMO PROJECTO 

Numa análise profunda sobre o desenho no processo de invenção do Arquitecto João 

Santa-Rita, é revelante referir a importância que o esquisso tem no seu ciclo 

projectual. Sendo ela geradora da sua arquitectura, só assim Santa-Rita pensa, 

interpreta, conceptualiza, cria, exprime e transmite arquitectura. Pensar pelo desenho 

é a criação de um elo forte entre a mão e a mente. Deste modo, o desenho completa 

todas as fases do projecto no seu desenvolvimento mental, entre a razão e a 

idealização. Citando Alberto Carneiro, “O desenho é provavelmente a forma de 

expressão que sintetiza melhor a nossa relação com o mundo. Ele permite-nos, com a 

elaboração mental, o desenvolvimento de ideias e a descoberta do que ainda 

desconhecemos de nós mesmos” (Carneiro, 2002, p. 72). 

“Desenho – O acto ou prática que é, em si mesmo, o processo de criação e 
desenvolvimentos de ideia. Registo gráfico que valerá, sobretudo, pelo campo de 
progressão que permite, por aquilo que representa no decorrer do seu percurso e não 
pela coisa em si.” (Pereira, 2012, p. 11) 

É importante referir que João Santa-Rita não distingue o acto de desenhar do acto de 

esquissar. Nomeia a diferença entre desenho de esquisso e desenho de 

representação pela sua composição gráfica e funcionalidade. Pela sua interpretação o 

desenho de esquisso auxilia o autor do projecto na procura da ideia, enquanto que o 

desenho de representação tem sempre um carácter mais rigoroso e de exposição do 

projecto.  

“É uma questão interessante, mas devo-lhe dizer que nunca fiz diferença nenhuma. Sei 
que se dão muitos nomes, mas genericamente intitulei-os de desenho. […] No fundo 
penso que o desenho, ou através deste se pode procurar e representar uma ideia. E 
quando digo que se pode procurar, se calhar é o desenho de esquisso e quando se 
pode representar é o desenho de representação. O que isto quer dizer é que há um 
momento em que se procura através do desenho. O desenho é a ferramenta que 
auxilia a encontrar o lugar das coisas, do espaço, da geometria, o modo de se encaixar 
e encontrar num determinado contexto. Por outro lado, existe outro momento em que 
se descobrem as coisas e depois é preciso representá-las de uma forma rigorosa, ou 
melhor, com outro tipo de rigor porque o tal desenho de procura também tem outro tipo 
de rigor. Eu nunca fiz esse tipo de diferenciação, genericamente, é o desenho que se 
faz em determinado momento e de diferentes modos, mas é de facto sempre o acto de 
desenhar. O esquisso talvez seja uma especialização do desenho, mas custa-me 
imaginar que o desenho é uma coisa que se pode fragmentar. […] Podendo ter 
momentos diversos, obviamente, depende da natureza de cada momento, mas 
considero que é sempre desenhar. Não me parece que se possa especializar tanto.” 
(Santa-Rita, 2016, apêndice A desta dissertação) 

Manuel Tainha56 destaca três versões do desenho, sendo que a primeira consta da 

sua função enquanto registo de memorizar uma ideia arquitectónica, aquele acto 
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 Manuel Tainha (1922-2012) – Arquitecto português autor de diversas obras agraciadas com galardões 

de Arquitectura nacionais e internacionais. 
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primordial do esquisso que fixa uma intenção ainda que primária, reside a sua 

importância no apontamento mais directo entre o pensamento e a ideia, e a sua 

primeira representação desenhada. Este desenho é livre de formas rígidas, livre de 

geometrias definidas, mas, por vezes, nunca totalmente ausente deste tipo de 

conhecimento. 

“Em todos os passos do percurso de um projecto eu encontro três versões do desenho 
- e podem ser 1003 – […] uma, a mais elementar, é a do desenho como forma de 
memorizar uma intenção, uma ideia arquitectónica. É um signo cujo contexto de 
referência só é conhecido do próprio (e às vezes nem isso): uma linha, uma figura, um 
símbolo, uma palavra, até. Ele pode ser visto por um milhão de pessoas mas só para o 
próprio tem significado. É o ruído à procura do som.” (Tainha, 2006, p. 68)  

Não existindo um só caminho, o processo projectual ajuda a determinar a sucessão de 

acções que conduzem à ideia construída. O método de João Santa-Rita de pensar 

arquitectura revela complementaridade entre a dimensão racional e a intuitiva. O 

Arquitecto busca no seu processo projectual a liberdade do conceito e vivência 

associada à mesma, mas também um “propósito de definir um plano global, um 

desenho que, na sua imensidão espacial, tudo cobre, tudo define” (Sardo, 2007, p. 

33).  

Quando se aborda o desenho de arquitecto, este tem mais do que um carácter 

instrumental e estrutural, está aliado a um modo de pensar singular, que se traduz no 

modo de executar cada acção estabelecendo uma ordenação do percurso do seu 

pensamento através do acto de desenhar. A metodologia em arquitectura tem 

variantes entre bases científicas e/ou criativas, racionais e/ou intuitivas. 

“É neste momento impossível negar a validade duma aproximação científica de 
projectação, não apenas como possibilidade de melhor captar a natureza do processo 
projectual […] Com muita frequência também, o processo criativo – enquanto definição 
duma ideia geradora – vai tomando forma através de movimentos de alternância, tanto 
entre considerações de conjunto e de pormenor, como entre fases criativas e fases 
críticas.” (Moreira, 1994, p. 43) 

O desenho estrutura o fio condutor de toda a metodologia, desde a percepção do geral 

até à concretização do particular. Afirma-se como instrumento sistemático de 

resolução de problemas, desde a fase matriz de criatividade, em que decifra e regista 

o imaginário do arquitecto. O acto de desenhar é, em si mesmo, um processo de 

criação e desenvolvimento de ideias, valendo como campo de progressão que permite 

representar todo o percurso no ciclo projectual. 

“Desenho é projecto, desejo, libertação, registo e forma de comunicar, dúvida e 
descoberta, reflexo e criação, gesto contido e utopia. Desenho é inconsciente pesquisa 
e é ciência, revelação do que não se revela ao autor, nem ele revela, do que se explica 
noutro tempo.” (Siza, 2009, p. 273)  
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Fernando Távora57, no texto intitulado Da organização do espaço, expõe a ideia que 

desenhar deve ter a mesma relevância que projectar e planear. Entende que os 

projectos deviam ser concebidos com igual importância nos três conceitos, em busca 

da simbiose geradora da combinação entre a síntese e o real, que por sua vez irá ter 

como resultado a construção de uma circunstância, que mais interessa a um 

arquitecto.  

“Projectar, Planear, Desenhar devem significar apenas encontrar a forma justa, a forma 
correcta, a forma que realiza com eficiência e beleza a síntese entre o necessário e o 
possível, tendo em atenção que essa forma vai ter uma vida, vai construir 
circunstância, sendo assim, Projectar, Planear, Desenhar, não deverão traduzir-se para 
o arquitecto na criação de formas vazias de sentido, impostas por capricho da moda 
[…]” (Távora, 2007, p. 74) 

Na base, existe um conjunto de operações que podemos nomear como “pensamentos 

do desenho”, produzidos por uma lógica e organizados consoante a evolução da ideia 

na mente do arquitecto autor. Por não se tratar de um processo fechado e evolutivo, 

está aberto a transformações ao longo do percurso. Neste sentido, é um processo que 

relaciona o instinto, a invenção e a criatividade, com o objectivo de garantir as 

premissas do projecto de arquitectura. 

“Os métodos utilizados em arquitectura recordam muitas vezes aqueles que a ciência 
aplica, o tipo de pesquisa usada na ciência pode também ser utilizado em arquitectura. 
A pesquisa em arquitectura é sem dúvida mais metódica do que dantes, mas a sua 
essência nunca pode ser simplesmente analítica. A pesquisa em arquitectura será 
sempre uma arte e um instinto.” (Aalto apud Oliveira, 2014, p. 41) 

   

 Ilustração 28 – Arquitecto João Santa-Rita a desenhar durante reunião do atelier (Ilustração nossa, 2016). 
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 Fernando Távora (1923-2005) – Arquitecto português, diplomado na Escola de Belas-Artes do Porto 

no ano de 1950. Foi membro da Organização dos Arquitectos Modernos, dando, como arquitecto, ênfase 
às paisagens originais, promovendo-as como ferramentas integrantes no diálogo com a Arquitectura. A 
sua importância para a Arquitectura em Portugal foi reconhecida com a atribuição do doutoramento 
Honoris Causa em 1993, entre outros prémios, o Prémio Nacional de Arquitectura em 1987. 
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João Santa-Rita utiliza o desenho como ferramenta interdisciplinar, na medida que a 

utiliza também como elemento de ligação entre as disciplinas da arquitectura. 

Desenha as suas ideias, havendo uma evolução desse registo, percorrendo as várias 

fases de síntese e refinamento do pensamento. O acto de desenhar passa a ser um 

meio de processar e potenciar esse mesmo pensamento, imortalizando-o no papel. 

Naturalmente existe uma oscilação entre a dimensão dedutiva e a indutiva, visto que, 

iniciamos primeiramente por um processo mais emotivo (indutivo) mas com orientação 

final de um sentido racional (dedutivo).  

“A capacidade de fluir entre processos mentais, racionais e subjectivos, é reconhecida 
por ser uma componente essencial do processo de projecto. Enquanto o primeiro 
processo se torna prolífico no desenvolvimento de combinações de imagens díspares, 
o segundo processo é focado em orientar o projecto para a realidade.” (Duarte, 2015, 
p. 156). 

João Santa-Rita compreende a potencialidade deste instrumento, não como finalidade 

mas sim como potencializador de reflexão, que surge mesmo antes do projecto até ao 

construir. Os desenhos deste Arquitecto, evidenciam a relação entre o processo 

mental e a finalidade onde quer chegar, como um desenho que promete coisas que 

ainda não estão lá. É conhecido que Santa-Rita desenha em longos metros de papel, 

os seus desenhos sugerem, conceptualizam, criam e comunicam uma meditação clara 

sobre o desenrolar da sua base de pensar na folha e com a caneta. São hipóteses por 

cima de hipóteses, riscadas e arriscadas, reveladoras da qualidade gráfica e pictórica.  

Citando Ana Leonor Rodrigues58, “Para ver um arquitecto a pensar é necessário olhar 

para os seus desenhos, ou, até vê-lo a desenhar” (Rodrigues, 2000, p. 126). No caso 

do Arquitecto Santa-Rita, os seus registos gráficos não deixam espaço para grandes 

dúvidas ou interpretações erradas das suas intenções. 

De início é um desenho compulsivo, emaranhado por linhas e traços que nos dão mais 

perguntas do que respostas, mas que levemente se transformam em algo muito 

concreto e definidor das intenções do Arquitecto.  

Nas palavras do Arquitecto Victor Neves, a “clareza das ideias deve ser um exercício 

continuamente perseguido. Nessa medida, o desenho deve conter o essencial, 

eliminar o acessório, simplificar meios - para revelar e registar de forma mais ou 

menos imediata – o que pensa” (Neves, 2012, p. 5). Deste modo, podemos afirmar 
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 Ana Leonor Rodrigues – Artista portuguesa licenciada em Artes Plásticas, Pintura (ESBAL) e Bolseira 

da Fundação Calouste Gulbenkian, em Munique, onde frequentou a Akademie der Bildenden Kunst. Entre 
1989 e 1992 vive em Berlim e faz o curso de pós-graduação em Estudos Culturais, Ciências Pedagógicas 
e Técnicas de Comunicação Estética e Artística na Hochschule der Kunst TU. 1996 Doutoramento em 
Arquitectura, Comunicação Visual, com a tese: “O Desenho, Ordem Estruturante e Universalizante do 
Pensamento Arquitectónico”. 
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que os desenhos de Santa-Rita, embora intensos na sua composição, não são menos 

esclarecedores ou lúcidos, transmitindo-nos uma ideia clara do seu desígnio na 

confirmação das suas linhas e traços.  

Também Delfim Sardo, em Fragmentos de Cidades Enquanto Labirintos, refere que 

“são desenhos desertificados, obsessivos e intensos” (Sardo, 2007, p. 33), contudo os 

esquissos afirmam uma forte e evidente ligação entre a mente e mão “estabelecendo 

uma relação entre o que é imaginado no desenho, nas linhas de grande dinamismo, 

em que se diria que de um só folego vários planos se abarcam situando o espectador 

numa situação instável” (Chicó, 1998/99, p. 13). Apesar dos desenhos de Santa-Rita 

terem a capacidade de nos colocarem numa situação instável, na perspectiva de Sílvia 

Chicó59, essas características só os tornam mais convictos e verdadeiros.  

Num esquisso avaliamos várias intenções de carácter conceptual, morfológico e 

material. Sentimos o que o espaço proporciona mesmo antes de ele existir 

concretamente, as cotas, áreas, soluções construtivas, métricas, estruturas, luz, som e 

a relação com a envolvente. Os esquissos têm a capacidade de reflectir o desejado, 

exemplo no traço dos registos gráficos do Arquitecto João Santa-Rita. 

“[…] é no esquisso que se fixa através do trabalho da mão, um vasto adensar de 
desejos, recordações, conhecimentos, pequenas certezas e profundas dúvidas e todo o 
tumultuar de oportunidades compositivas que emergem da combinação indefinida, de 
distintos cenários. Trata-se também de dar forma a exigências de caracter prático, 
mecânico, económico, estrutural, organizativo, objectivas ou não […] ” (Braizinha, 1998, 
p. 22) 

Podemos dizer que, no momento que o arquitecto autor lança os primeiros traços 

como meio de exprimir o que lhe ocorre na mente, afasta-se dos desenhos 

convencionais de arquitectura. O desenho de esquisso é no fundo, um conjunto de 

traços e manchas trabalhados pelo pensamento do arquitecto através da sua extensão 

natural, a mão. Joaquim Braizinha no texto Pensamento da Mão, afirma que, “em 

suma o esquisso trata de tornar objectivo o comunicável, um processo mental mais ou 

menos subjectivo consoante os recursos de quem esquissa” (Braizinha, 1998, p. 23). 

O Arquitecto Santa-Rita utiliza este procedimento de forma rápida e objectiva, gerando 

assim mecanismos de exploração e criação do projecto. A capacidade do Arquitecto 

de exprimir as suas ideias de forma solta e clara está intimamente ligada com o seu 

nível de controlo gráfico.  
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 Sílvia Chicó - Membro da Associação Internacional de Críticos de Arte desde 1981. 
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Citando o Arquitecto na entrevista prestada: “o esquisso ajuda a revelar esse 

pensamento da arquitectura, sobretudo, ajuda a revelar o que quero da arquitectura, 

se quero uma arquitectura de síntese ou uma mais complexa” (Santa-Rita, 2016, 

apêndice A desta dissertação). Não está em questão a avaliação da qualidade artística 

dos seus resultados, mas sim o seu fim de modo de expressão no processo projectual, 

deste modo, verificamos que os esquissos de Santa-Rita são fiéis aos estímulos da 

sua mente, pelo resultado espontâneo e directo que nos permite visualizar os seus 

conceitos e intenções.  

“O carácter que o esquisso adquire de poder traduzir muito facilmente uma ideia, acho 
que é um aspecto que o desenho tem que quanto a mim é muito mais forte que uma 
imagem concluída. Uma imagem concluída é uma imagem fechada, o sonho 
praticamente não existe e só existe a vontade de ver a realidade. […] Esse é o lado 
que me interessa no esquisso, o tal desenho de procura mas que ajuda a perceber 
quais são as opções que estão em causa. Penso que o esquisso tem essa beleza, a 
capacidade de ser muito sintético ou exaustivo mas sempre com a capacidade de 
traduzir algo que imaginamos e de ser altamente identitário.” (Santa-Rita, 2016, 
apêndice A desta dissertação) 

 
lustração 29 – Esquisso de João Santa-Rita do projecto Parque de Estacionamento de Beja, 2001 (Fonseca, 2008, p. 51). 
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Vários autores comparam o desenho com a escrita, e no fundo estes métodos 

caminham lado a lado no processo inventivo. Desenhar não é mais do que dar aos 

outros a nossa expressão de algo, real e visível, ou inventivo e imaginário. 

Álvaro Siza Vieira, no livro Imaginar a Evidência, refere “Creio que não existe uma 

grande diferença entre o processo de escrita e do desenho de tal modo que em 

definitivo não sou capaz de dizer como desenho um objecto ou a própria arquitectura.” 

(Siza, 2009, p. 139). O esquisso arquitectónico está para o arquitecto, como a escrita 

para o autor. Executado de forma eficaz e elementar, é a resposta rápida da mão 

sobre a ideia existente no pensamento criativo. 

“La escritura y el dibujo son también prolongaciones de nuestras manos que gozan de 
estas cualidades en grado extremo, actividades que amplían nuestros pensamientos y 
juegan con el tiempo presente a otro por venir. Como el pincel del pintor, el lápiz 
transfiere los movimientos de nuestras manos, de nuestra mente, a un papel, una 
especie de sismógrafo de pensamientos donde el tiempo queda detenido esperando la 
curiosidad de un observador, la descodificación, la magia de la lectura, a la espera de 
que el viento sople de nuevo.” (García-Posada; Leyva, 2012, p. 37) 

Os desenhos de Santa-Rita são particulares pelo seu carácter intenso e insatisfeito, no 

seu traço, mancha e sombra, ficamos com a ideia de que o Arquitecto busca respostas 

enquanto risca. Quando vemos os seus esquissos num todo, entendemos que esta é a 

sua escrita, sólida e legível na sua intenção e conceito. Em vez de palavras num texto, 

João Santa-Rita utiliza o desenho com uma caligrafia própria e íntima para transpor a 

ideia arquitectónica. 

 

 
Ilustração 30 – Esquisso de estudo do projecto Samarkanda, Uzbequistão, João Santa-Rita, 1991 (Neves, 1998/99, pg. 33) 
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“la escritura es también un dibujo, un dibujo unidimensional, un dibujo reiterado 
de muy pocos elementos, de letras que forman palabras, de palabras que 
sustancian ideas. La caligrafía está tan próxima a nuestro yo que induce a la 
interpretación y a la predicción de nuestro carácter […] cualidad que también 
tiene las líneas de los dibujos […]” (García-Posada; Leyva, 2012, p. 41) 

Entende-se pelos seus esquissos, que o pensamento arquitectónico é conduzido de 

forma coerente para o papel. Existindo uma linha muito clara na transmissão da lógica 

e dos conceitos do projecto, abrangendo na mesma folha diferentes vistas e 

pormenores. Este é o tipo de desenho da invenção do projecto da arquitectura, um 

desenho que se confirma como processo de estudo e resolução das formas 

arquitectónicas. Situa-se entre a imaginação de Santa-Rita e o reconhecimento que 

faz da sua própria arquitectura e como a comunica. O Arquitecto recorre a sistemas de 

representação do espaço, como plantas, cortes, alçados e perspectivas, envolvido 

pela sua técnica e o traço característicos. 

São desenhos que buscam a resolução de complexidades tridimensionais num 

suporte bidimensional, apoiando-se determinantemente na ferramenta do desenho 

como técnica do desenvolvimento projectual. 

“Não se pode dividir esquisso e desenho, porque o esquisso também é desenho. O 
esquisso é um acto de desenhar. Ou seja, tudo é desenho, só que há um que tem a 
configuração de esquisso por ser mais livre e mais intuitivo, distante do rigor das 
escalas e dimensões, mas não é a representação do objecto em desenhos 
convencionais, como plantas; alçados; cortes. Se bem, que um esquisso pode ser uma 
planta, corte ou alçado, mas não é aquela representação de rigor.” (Santa-Rita, 2016, 
apêndice A desta dissertação) 

Em cada projecto é sabido que João Santa-Rita utiliza diversos suportes com 

dimensões diferentes e em muita quantidade. No seu atelier pudemos verificar que 

nada é desperdiçado ou deitado fora. Existem inúmeras gavetas que guardam 

esquissos de formatos grandes, rolos de papel vegetal de longos metros devidamente 

identificados e muitas maquetes de estudo e representação nas paredes do atelier 

(ilustração 31). É um museu do seu próprio trabalho e processo de invenção, onde são 

guardados todos os registos de forma cuidadosa, demonstrando que o 

desenvolvimento do seu processo criativo é sustentado por um conjunto de suportes 

gráficos e tridimensionais que dão respostas ao resultado final do projecto. Contudo, o 

desenho é sempre a busca dos acertos de representação e materialização da ideia 

arquitectónica. 

“Se olharmos para o Siza os desenhos e as maquetes aparecem sempre como auxiliar 
ou para confirmar algo. Isto para dizer que, de facto, pode haver uma pesquisa muito 
concentrada no desenho e ter a maquete como apoio. […] Eu acho que de facto são 
complementares, o desenho permite ver muitas coisas, e eu considero que o percurso 
que se constrói com o contributo do desenho e das maquetes é rico, porque exploram a 
mesma coisa de modos diferentes.” (Santa-Rita, 2016, apêndice A desta dissertação) 
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Questionado com os formatos que habitualmente desenha e o modo como isso pode 

influenciar o pensamento arquitectónico, João Santa-Rita afirma que existem três 

formatos distintos que suportam os seus esquissos: os rolos de papel vegetal 

(ilustração 32), os cadernos em papel branco de formato A4 (ilustração 33) e os Post-it 

(ilustração 34). Enquanto jovem arquitecto transportava os rolos de papel para 

desenhar, mas ao longo do tempo e da sua carreira entendeu que os cadernos de 

capa preta formato A4 tornavam-se mais práticos de transportar para todo o lado, 

contudo afirma que “desenhar em formatos grandes é o meu grande encantamento” 

(Santa-Rita, 2016, apêndice A desta dissertação). 

Em atelier o João Santa-Rita mantém o registo do pensamento arquitectónico em 

longos rolos de papel vegetal que registam todo o processo ideativo do projecto. 

Desde modo, o Arquitecto e os seus colaboradores têm uma visão abrangente da 

evolução do projecto podendo andar para trás e para a frente quando existe 

necessidade. 

“[…] um rolo permite andar para trás e para a frente, correr tudo em contínuo, como as 
películas antigas de filme ou fotografia. E o rolo permite desenrolar e estar a olhar para 
todo o processo com uma visão panorâmica, ver o desfazer da ideia e o voltar da 
mesma. Agrada-me que as ideias sejam desenhadas e que eu quase que entre no 
desenho, e isso só é permitido em grandes formatos.” (Santa-Rita, 2016, apêndice A 
desta dissertação) 

 

  
Ilustração 31 - Fotografias das diversas maquetes realizadas pelo atelier SANTA-RITA Associados, Pedro Frade, 2015 (Santa-Rita, 
2015). 
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Ilustração 32 - Esquissos do Arquitecto João Santa-Rita em rolos de papel vegetal, processo ideativo de projectos de arquitectura 
(Ilustração nossa, 2016). 
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Ilustração 33 - Cadernos de capa preta pertencentes ao Arquitecto João Santa-Rita com registo de processos ideativos de projectos 
(Ilustração nossa, 2016). 
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O modo como desenha e opta pelos seus suportes varia de situação para situação, 

saltando de escalas, sem qualquer aparente metodologia, o que varia é em que 

circunstâncias se encontra e qual, no seu entender, é o melhor formato para desenhar. 

Contudo defende que os formatos pequenos permitem desenhar confortavelmente em 

todo o lugar, obrigando a um traço e pensamento sucinto e concreto. Em exemplo 

disso, surge uma exposição em 2012, da autoria do Arquitecto Santa-Rita, com novas 

propostas da Baixa Pombalina em formato de Post-it amarelo (ilustração 34). O 

Arquitecto toma a decisão de avançar com as suas ideias em pequenos formatos, 

conseguindo deste modo maximizar os seus de desenhos num período pequeno de 

tempo. 

“Os formatos pequenos é meramente uma necessidade, não ter onde desenhar e 
portanto procurar todos os momentos para ter sempre um bloco pequeno que se leva 
para todo o lado e se desenha. Como não tem muito espaço tem algo bom, não se 
pode desperdiçar, logo tem de ser algo muito objectivo ou sintético porque não cabe lá 
muita coisa. Também tem essa vantagem de fazer um exercício de depuração daquilo 
que estou a pensar, de síntese, e isso é o que me agrada.” (Santa-Rita, 2016, apêndice 
A desta dissertação) 

Podemos observar que o traço de João Santa-Rita distingue-se pela sua necessidade 

de confirmação, “Não me satisfaço muito com um risco, por oposição a alguns 

arquitectos, é algo que preciso de confirmar e que a ele se associem outras coisas” 

(Santa-Rita, 2016, apêndice A desta dissertação). Os seus esquissos e desenhos ao 

longo dos projectos mantêm a mesma linha de pensamento e materialidade. Referente 

ao modo como o Arquitecto Santa-Rita utiliza o desenho no processo ideativo 

projectual, Sílvia Chicó explica de uma forma clara a relevância desta ferramenta na 

obra do Arquitecto e como são interpretados os seus esquissos e obras pelos 

espectadores. 

“Do meu ponto de vista, interessa-me destacar o desenho de João Santa-Rita, e tentar 
adivinhar em que medida este pode deixar adivinhar o resultado final de um projecto 
acabado, dos espaços que se erguem ou transformam, e sobretudo, tentar descobrir 
uma possível teoria de arte, estabelecendo uma relação entre o que é projectado e irá 
conhecer uma realidade física, e o que é imaginado no desenho, nas linhas de grande 
dinamismo, em que se diria que de um só fôlego vários planos se abarcam situando o 
espectador numa situação instável, fazendo-o existir num devir, habitando algures 
numa atmosfera movediça, que tanto se vê do interior da terra como do ar, uma 
representação que tenta mostrar o futuro o mais explicitamente possível, através de 
uma quase saturação de traços, num processo de intensificação relacionável com uma 
estética futurista.” (Chicó, 1998/99, p. 13). 

Cada desenho, pelos sinais que agrega, promove o desenvolvimento do pensamento 

abrindo o campo das possibilidades. Articula a função e a liberdade de expressão 

inerente ao autor do desenho, essencial como garantia de identificação pessoal da 

obra. 
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Ilustração 34 – Desenhos da exposição Post-it Pombalino de autoria de João Santa-Rita, 2012 (Santa-Rita, 2013). 
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A assunção gráfica de João Santa-Rita e os instrumentos e técnicas que procura são 

uma busca de linguagem autoral para exprimir as suas ideias arquitectónicas. Deste 

modo, o desenho é sempre a busca dos acertos de representação e materialização do 

que o autor idealizou, “não há desenho sem pensamento” (Menezes, 2010, p. 171).  

É importante referir que o desenho é uma ferramenta cada vez mais escassa no meio 

artístico e criativo. A maioria dos alunos e profissionais pensam através do 

computador, o que torna o processo ideativo pouco clarificador no ponto de vista em 

que não existe memória dos avanços e recuos produzidos, “o registo através do 

desenho tem a particularidade de se perceber um percurso, que no computador não 

se vê o rasto desse desenvolvimento, nada fica registado senão no desenho final.” 

(Santa-Rita, 2016, apêndice A desta dissertação).  

João Santa-Rita, entre outras personalidades da arquitectura, é um exemplo de que a 

expressão e a comunicação através do desenho é algo que vem acrescentar muito 

valor à arquitectura. Aprender a desenvolver e a estruturar o pensamento através do 

desenho deveria ser um método sempre presente para qualquer arquitecto. Esta 

ferramenta tem a capacidade de validar soluções, movimentando-se entre 

objectividade e subjectividade que o autor pretende. Desenhar arquitectura é elaborar 

problemas e soluções, previsões e potencialidades, limites e dúvidas, construindo um 

eixo referencial próprio de comunicação. Quem desenha constrói imagens, busca uma 

síntese da sua invenção intelectual e da sua narrativa. 

“Fico muito agradado pelo penúltimo Prémio Pritzker atribuído a Wang Shu. É um 
homem que desenha muito bem e que representa aquilo que é o seu percurso através 
do desenho de uma forma muitíssimo marcante. É algo que, veio confirmar, que apesar 
de tudo, o desenho ainda não desapareceu.” (Santa-Rita, 2016, apêndice A desta 
dissertação) 
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4. OBRAS DO ARQUITECTO 

4.1. ESTAÇÃO METROPOLITANO MARQUÊS DE POMBAL 

O metropolitano constitui-se enquanto alternativa aos percursos e fluxos urbanos, 

como uma segunda cidade que se desenha sob o solo. Um conjunto de espaços que 

se interrelacionam e confrontam em oposição, transitáveis em momentos de fluxo ou 

de espera, com átrios e corredores labirínticos onde a estrutura aparentemente 

complexa se consubstancia numa resposta eficaz para quem a percorre.  

“O metropolitano é um dos seus filtros: ante-câmaras dispersas que preparam e 
enquadram as envolventes que deixa-nos ou nos aguardam. E como tal, também um 
meio de reestruturação da cidade, de criação de uma nova inteligência do seu 
relacionamento – uma estação, é em si mesma um propulsionador de acontecimentos 
e uma forte referência na cidade." (Neves, 1998/99, p. 46) 

Na componente da cidade, a Estação Marquês de Pombal, é uma das estações mais 

importantes da rede do Metropolitano de Lisboa com a particularidade inerente ao 

facto de se tratar da primeira e única estação de correspondência da época em que 

abriu ao público em 1959, conectando as linhas entre Sete Rios e Entrecampos.  

 

 
Ilustração 35 - Fotografia de localização e vista panorâmica da Rotunda Marquês de Pombal (Ilustração nossa, 2016). 



João Santa-Rita - O Desenho no Processo de Invenção 

Samanta Quaresma Cardoso de Menezes  82 

A Estação Marquês de teve o seu projecto inicial em 1955 tutelado pelos arquitectos, 

Keil do Amaral60 e Falcão e Cunha, com revestimento de azulejos de Maria Keil61, cujo 

motivo artístico em espiral nos remete simbolicamente para a esfera armilar, pautado 

entre tons de verde e azul. Em 1995, para melhor desempenho da linha, esta é 

transformada em duas linhas autónomas com a desunião do entroncamento das vias 

existentes e com isso a estação sofre uma profunda transformação estrutural.  

Com a introdução da estação da linha Girassol, Odivelas-Rato, da autoria dos Arqº. 

Duarte Nuno Simões62 e Arq.º Nuno Simões63, e a antiga estação ficou a servir a linha 

Gaivota, Pontinha-Terreiro do Paço, com projecto para a sua remodelação dos Arq.º 

José Daniel Santa-Rita e Arq.º João Santa-Rita. Para a animação plástica deste 

projecto foram convidados três artistas: o escultor João Cutileiro64, com a 

responsabilidade de conformar e integrar a antiga estacão; a pintora Menez65 que 

intervencionou o espaço da nova estação enquanto o escultor Charters de Almeida66 

trabalhou o espaço de ligação entre as duas estações.  

Em 1992 João Santa-Rita e o seu pai, o Arq. José Daniel Santa-Rita, recebem como 

desafio o projecto de reestruturação desta estação no centro de Lisboa, designado 

como o ”projecto Rotunda”. A principal questão para o Arquitecto foi, “articular o 

inarticulável” (Santa-Rita, 2016, apêndice A desta dissertação). O metro era até então, 

uma estação muito serena, mas que necessitava de uma larga ampliação para a 

construção de uma nova linha do metropolitano, a linha amarela Odivelas-Rato. A 

linha Girassol, situada por debaixo da Rotunda Marquês de Pombal, iria enquadrar 

                                            
60

 Keil do Amaral (1910-1975) – Francisco Caetano Keil Coelho do Amaral foi um arquitecto português 

autor e produtor de uma vasta obra construída. A sua acção foi determinante para a consolidação de uma 
plena consciência moderna na arquitectura em Portugal. 

61
 Maria Keil (1914-2012) – Artista da segunda geração do movimento modernista, foi pintora, ilustradora, 

designer de mobiliário, cenógrafa, autora de tapeçarias e de composições azulejares, pintou sobretudo 
retratos seguindo um referente estético figurativo. Casada com Francisco Keil do Amaral, acompanhou-o 
em muitos projectos.  

62
 Arqº. Duarte Nuno Simões – Arquitecto português nascido em 1930, ganhou o Prémio Valmor em 

1989 com o projecto Conjunto Habitacional de Telheiras em Lisboa. 

63
 Arqº. Nuno Simões – Arquitecto português filho do Arq.º Duarte Nuno Simões nascido em 1962, 

ganhou o Prémio Valmor em parceria com o seu pai no projecto Conjunto Habitacional de Telheiras em 
Lisboa. 

64
 João Cutileiro – Escultor português nascido em 1937 no Alentejo, dedicou a sua vida profissional no 

trabalho com o mármore e bronze, surgindo figuras; paisagens e formas geométricas.  

65
 Menez (1926-1995) – Nome artístico de Maria Inês da Silva Carmona Ribeiro da Fonseca, Filha do 

General Óscar Carmona, acompanhou a vida diplomática do pai em diferentes países europeus, sentindo-
se uma forte influência da Escola de Paris, do abstraccionismo lírico, nas suas obras.  

66
 Charters de Almeida – João Charters de Almeida e Silva, nascido em 1935 em Lisboa, é um artista 

plástico pertencente à terceira geração de escultores portugueses. 
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sectores do metro que nunca tinham sido expostos ao público, assim como, desvios 

de linha, acumulação de carruagens e zonas técnicas. A estrutura, escala e dimensão 

dos espaços teriam de ser alteradas de raiz para estruturar a nova função da estação, 

implicando mais utilizadores e por consequência mais infra-estruturas.  

A comparação que o Arquitecto menciona relativamente à forma como encarou o 

projecto da estação, estabelecendo um paralelismo com as gravuras de Piranesi, 

revela em epígrafe, o seu grande fascínio pelo artista e arquitecto setecentista, 

enquanto referência. 

“Como nas gravuras do Piranesi, entrar nos espaços que não se conheciam, portanto 
iniciar um discurso que era necessário transformar em arquitectura. Tudo aquilo era 
engenharia e nada de arquitectura, mas ao mesmo tempo era fantástico por causa 
daqueles espaços em penumbra, escuros, de pura engenharia, tornava-se necessário 
integrar essa engenharia num processo mental, intelectual, geométrico, que fosse um 
espaço arquitectónico.” (Santa-Rita, 2016, apêndice A desta dissertação) 

 

  

  
Ilustração 36 - Fotografias das obras da Estação do Metropolitano Marquês de Pombal entre 1955 a 1959 (Metropolitano de Lisboa 
E.P.E. 2017) 
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Houve um grande cuidado em relacionar inteligentemente a circulação da estação, e 

por outro lado, o facto de haver tantas zonas técnicas tornava demasiado complicada 

a acção de unir espaços. A principal preocupação de João Santa-Rita, no início do 

processo conceptual e da procura da ideia, foi marcada pela reestruturação da 

estrutura existente. Esta preocupação é revelada desde logo nos primeiros registos do 

Arquitecto.  

“Foi como a construção de uma peça musical, com variadíssimos momentos, uns 
tranquilos outros exacerbados, ruído, silêncio, mas onde se procurou unir todos esses 
momentos e torná-los num só. […] A nossa intenção foi procurar descobrir como é que 
com espaços muito directos e com formas geométricas muito precisas se conseguia 
unificar espaços.” (Santa-Rita, 2016, apêndice A desta dissertação) 

Na ilustração 37 podemos ver a definição de uma primeira intenção arquitectónica 

para o projecto, sobre a planta da área a intervir João Santa-Rita desenha os espaços 

existentes da rotunda com cores fortes e marcantes, como canteiros, áreas verdes e 

possíveis zonas de acessos ao subterrâneo. Por cima desta planta à escala, existe 

uma folha de papel vegetal com um desenho em oval delineando a estação e onde 

também se identifica a extensão do corredor de ligação às outras estações, o qual é 

marcado por uma forte trama de pilares, vigas e acessos. Este é um desenho que se 

torna revelador daquilo que foi o principal desafio para o Arquitecto. A nova estação 

fez com que fosse necessário reforçar toda a estrutura do subsolo da rotunda para 

melhor responder a estas novas solicitações quer de fluxos quer construtivas. 

 
Ilustração 37 - Registo gráfico de localização da Estação, linha Pontinha-Terreiro do Paço de João Santa-Rita e José Daniel Santa-Rita 
em 1992 (Ilustração nossa, 2016). 
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O Arquitecto marca a escuro as áreas onde pretende localizar as zonas técnicas e 

operáticas de pessoal, projectando-as entre um dos topos da forma oval e do corredor 

rectilíneo. No processo projectual do Arquitecto Santa-Rita, é muito frequente verificar-

se a utilização de um procedimento de sobreposição de folhas de papel vegetal, onde 

ele desenha e traça livremente à mão livre sobre desenhos rigorosos. Desde modo, 

após a análise do lugar, define-se facilmente uma primeira proposta permitindo no 

entanto a sua reavaliação e ajustamento pela hipótese de sobrepor outros pormenores 

ou propostas.  

Nos seguintes esquissos (Ilustração 38 e 39) entende-se a natural evolução do 

pensamento arquitectónico no processo conceptual de Santa-Rita. Percebe-se o 

desenrolar das ideias, questões e soluções que se vão desenhando de modo a que a 

forma se adeqúe à função. Nestes esboços, consegue-se intuir o processo em que o 

Arquitecto inicia a busca da forma dentro da própria forma, isto é, como pretende 

dividir os espaços e achar uma métrica adequada à malha estrutural já definida. É 

perceptível que, aponta para um processo de pesquisa mais concreto quando desenha 

uma pequena axonometria com divisões das zonas técnicas e acessos.  

O esquisso representando em corte do cais de embarque da linha azul indica que 

nesse momento, o Arquitecto já está a desenvolver um conteúdo que conjuga 

ambiências, cotas, materiais e dimensões. Utilizando um lápis de cor azul e uma 

caneta de tinta preta, desenvolve em pequenos esquissos, de traço rápido e leve de 

quem procura uma dinâmica espacial para aquele lugar, os elementos que irão servir 

de base toda a estrutura projectual. Irá ser, no entanto, através do tecto que mais 

tarde o projecto da Estação se desenvolve maioritariamente. Os cais da estação são 

caracterizados por abóbodas, jogos de volumes que se reflectem nos tectos, assim 

como, vigas e pilares que envolvem toda a área de ampliação da Estação, algo que se 

pode ver desde logo como intenção já nestes primeiros esquissos do Arquitecto 

(Ilustração 38 e 39).  

Nestes esquissos João Santa-Rita revela algumas preocupações que enquadram 

decisões mais precisas, expressando inclusive, em algumas anotações de informação 

de medidas, materialidade espacial e soluções de materiais como, placas de gesso ou 

pré-fabricadas. Usando apontamentos de cor nos seus esquissos, o Arquitecto Santa-

Rita dá continuação ao processo conceptual de pensar o espaço e dimensões, num 

sentido geometricamente cada vez mais detalhado e rigoroso aplicando medidas e 

cálculos reais enquanto suporte e representação da própria figura humana de modo a 

conseguir uma interacção imediata entre o futuro utente e as escalas com que resolve 
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a problemática do projecto em termos dimensionais. Preconiza a intenção de construir 

um tecto moldável, dinâmico e de grandes volumetrias que dialogam num jogo de luz e 

sombra, cheio e vazio.  

  

Ilustração 38 - Esquissos de João Santa-Rita de procura da forma, primeiras decisões de dimensões e materialidade, suporte papel 

cavalinho, formato A1, 1992 (Ilustração nossa, 2016). 

 

 

 

Ilustração 39 - Esquisso de João Santa-Rita, pormenor do tecto em fase de evolução projectual, suporte papel cavalinho, formato A1, 
1992 (Ilustração nossa, 2017). 
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Evidenciado no próximo esquisso (ilustração 40), confirma-se que a ideia construtiva 

do tecto vai tomando forma a cada passo. Santa-Rita esquissa com intensidade e 

pormenor, os volumes salientes da cobertura que ritmadamente acompanham os 

corredores e átrios de espera dos visitantes. Deste modo, a estrutura imposta para o 

lugar é atenuada por esta dinâmica de massas que, de certo modo, nos transportam 

para uma espacialidade livre e suavizada que induz a que nos esqueçamos que 

estamos num lugar contido. Podemos encarar estes detalhes do projecto da Rotunda 

comparativamente às gravuras de Piranesi, quer na sua espacialidade e forma, quer 

como espaços que se relacionam através das suas dimensões; escalas e efeitos de 

luz e sombra. É uma segunda cidade subterrânea alternativa aos trajectos da cidade, 

um espaço em bruto, assimétrico e desigual, em teoria como as prisões imaginárias de 

Carceri. Citando João Santa-Rita no excerto acima referido, “o espaço encerrado é 

fundamental” (Santa-Rita, 2016, apêndice A desta dissertação), entendemos que na 

visão do Arquitecto, o subterrâneo da Rotunda é um lugar de possibilidades 

arquitectónicas e explorar a tectónica do lugar tornou-se prioritário na resolução do 

projecto 

“[sobre Piranesi] Penso que o que ele desejou, foi encontrar uma solução num novo 
momento da história salvaguardando-se nos elementos convencionais da arquitectura, 
trazendo isso tudo para uma espécie de arquitectura debaixo da cidade. Portanto esta 
ideia de prisão, de espaço de sacrifício, de tortura mas também é um espaço altamente 
congestionado de elementos, cheio de impossibilidades, algo imaginado e levado ao 
extremo. Foi isso que sempre me seduziu, esta ideia de representação arquitectónica 
em que se percebe que o espaço é uma coisa fundamental. A arquitectura é o espaço, 
o espaço encerrado é fundamental, assim como a luz.” (Santa-Rita, 2016, apêndice A 
desta dissertação) 

  
Ilustração 40 – Registo gráfico do pormenor do tecto do cais de embarque, João Santa-Rita, 1992 (ilustração nossa, 2016); fotografia 

referente da obra (ilustração cedida pelo atelier Santa-Rita Associados). 
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É notória a aproximação do esquisso  com a fotografia do cais de embarque da 

Estação (Ilustração 40), onde podemos observar que este, ainda em processo de 

evolução projectual, se vai tornando muito claro em relação à realidade do objecto 

construído. Seguidamente, na ilustração 41, verificamos que o desenho em corte 

determina a relação entre o solo, o utilizador do espaço e a cobertura. Estes três 

elementos são reveladores de uma enorme importância, pois mostram quanto a sua 

interacção é imperativa e prioritária para o Arquitecto Santa-Rita na determinação da 

qualidade deste espaço. Os planos inclinados da escada são reflectidos no tecto 

explorando a tectónica do lugar, onde mais uma vez o Arquitecto utiliza a cor como 

elemento identitário no desenho para enfatizar a importância do tecto na construção 

ambiental do espaço e da sua funcionalidade. Paredes e tectos são manipulados, 

apresentando-se irregulares, com traços e ângulos acentuados. Mais tarde, na obra 

construída, constatamos a presença e efeitos desta manipulação do tecto, que nos vai 

acompanhando em diferentes momentos do percurso, tornando-se evidente a 

permanência desta intenção em todos os planos existentes. 

 

 

 
Ilustração 41 – 1º ilustração: Esquisso de João Santa Rita, corte das escadas de acesso ao cais de embarque, 1992 (Ilustração nossa, 
2016); 2ª ilustração: Fotografia da obra (Ilustração nossa, 2016); 3ª ilustração: Maquete realizada pelo atelier Santa-Rita Associados 
durante o processo projectual (Ilustração nossa, 2016). 
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A poética que Santa-Rita quer transpor para o espaço é algo que se sente desde logo 

nas suas primeiras intenções gráficas. À medida que a ideia arquitectónica cresce na 

sua mente, o Arquitecto vai desenvolvendo um conjunto de esquissos abstractos que 

explanam um universo paralelo que por sua vez se vai alinhando no tempo e no 

espaço. Estes registos são muito presentes dos seus cadernos de capa preta, onde 

vai desenhando durante a evolução dos projectos que tem em mãos. Os esquissos 

posicionam-se num universo metafísico, por vezes não figurativo e que de certa forma 

funcionasse como elemento inspirador na criação do projecto. 

Na trilogia dos esquissos presentes nas ilustrações 42 e 43, intui-se que a caneta do 

autor flui com grande expressividade e intensidade na busca de uma solução. Com 

traço forte e marcante o objecto representado vai sofrendo transformações 

perceptíveis na sua forma enquanto procura aproximação ao resultado final. Quando 

se inicia o projecto Rotunda I, os registos possuem um carácter muito concreto que 

vamos compreendendo a evolução projectual a cada momento, porém estes registos 

pouco a pouco tornam-se reveladores da profundidade da mente do autor. Um objecto 

pode no seu momento de gestão perder o seu carácter definidor e passar a indefinido, 

ou vice-versa. Santa-Rita habitua-nos assim, a entender que para ele o acto de 

desenhar está entre o sentir e o pensar, entre o eu e o mundo, entre o particular e o 

colectivo e é certamente o que melhor define a relação entre o ser e o acontecer.   

  
Ilustração 42 - Registos do caderno de capa preta do Arquitecto João Santa-Rita, Metro Marquês de Pombal, formato A3, 1992 
(Ilustração nossa, 2016). 



João Santa-Rita - O Desenho no Processo de Invenção 

Samanta Quaresma Cardoso de Menezes  90 

 

 
Ilustração 43 - Esquisso do caderno preto de João Santa-Rita realizado durante o projecto Rotunda I, formato A4, 1992 (Ilustração 
nossa, 2016). 
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Após um processo abstracto da exploração da viga e do pilar através do desenho, os 

esboços evoluem para uma composição mais concreta e formal relativamente ao 

projecto. É recorrente encontrarmos vários registos gráficos do Arquitecto Santa-Rita 

sobrepostos a desenhos rigorosos já impressos. Na ilustração 44, verificamos que 

numa folha impressa com cortes do projecto Rotunda é registado insistentemente um 

processo de avaliação e investigação pormenorizada da ligação entre a viga com o 

pilar, João Santa-Rita procura através de um registo manual e livre a solução formal 

destes dois elementos estruturantes. Não se satisfazendo com uma única opção, no 

nosso entender, o Arquitecto explora todas as opções técnicas e estéticas para a 

composição em causa. Siza Vieira afirma que “repetir nunca é repetir” (Siza, 1993, p. 

15), deste modo também se caracteriza a relação que Santa-Rita estabelece com o 

desenho no processo projectual: repetitivo, intenso e perfeccionista. É interessante 

perceber que na obra construída este elemento viga/pilar tem uma presença forte no 

projecto, a realidade é reflexo do intenso estudo dos desenhos de Santa-Rita. Como 

mostra a ilustração 45, a frequência deste elemento marca o espaço de uma forma 

evidente e o conjunto viga/pilar repete-se constantemente pelos átrios e cais de 

embarque.  

 

Ilustração 44 - Esquissos de procura formal do elemento viga/pilar, sobre cortes rigorosos à escala, formato A2, João Santa-Rita, 1992 

(Ilustração nossa, 2016). 
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Ilustração 45 - Fotografias da Estação Metropolitana Marques de Pombal, (ilustrações cedidas pelo atelier Santa-Rita Associados). 

Através de registos de maiores dimensões, sobre rolos de papel vegetal ou de folha 

branca formato A2, verificamos que os primeiros desenhos surgem com a 

preocupação da divisão do espaço e a sua articulação espácio-funcional. Partindo de 

uma composição estrutural previamente definida pela articulação entre a antiga 

estrutura da Estação com a nova proposta por João Santa-Rita, os espaços fluem nos 

intervalos das colunas, permeabilizando e não se restringindo à rigidez da métrica dos 

apoios (ilustração 46), como afirma o Arquitecto, “A nossa intenção foi procurar 

descobrir como é que com espaços muito directos e com formas geométricas muito 

precisas se conseguia unificar espaços” (Santa-Rita, 2016, apêndice A desta 

dissertação). Os corredores e áreas de acesso articulam-se de uma forma fluida e 

leve, suavizando o espaço e tornando-o mais poético. Deste modo, a nova Estação 

assume uma composição mais intuitiva na distribuição dos espaços e privilegia os 

fluxos de circulação para os utentes do metropolitano. Como o Arquitecto afirma na 

entrevista em referência, aquele espaço tinha muito de “engenharia e nada de 

arquitectura” (Santa-Rita, 2016, apêndice A desta dissertação), contudo a sua 

premissa foi moldar essa componente técnica através do olhar do Arquitecto no lugar, 

presente no desenho pela intervenção da mão. 
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Ilustração 46 - Esquisso de distribuição do espaço, rolo de papel vegetal, João Santa-Rita, 1992 (Ilustração nossa, 2016). 

Remetendo-nos ao fascínio de João Santa-Rita pelas gravuras dos Carceri, podemos 

afirmar que, de alguma forma, foi como entrar num mundo subterrâneo, desconhecido 

e escuro, que pretendia transformar.  

“[…] havia o cais e o resto eram zonas técnicas de acumulação de carruagens, desvios 
de linha e estruturas com escalas, dimensões e altimetrias muito diversas. Aqui como 
nas gravuras de Piranesi, era como entrar em espaços desconhecidos e a partir daí 
construir um discurso de transformação sustentado por uma visão arquitectural. Tudo 
aquilo era engenharia e nada de arquitectura, mas ao mesmo tempo era uma sensação 
fantástica porque a partir daqueles espaços em penumbra, escuros, de pura 
engenharia, tornava-se necessário integrar essa engenharia num processo mental, 
intelectual, geométrico, para que pudesse vir a ser um espaço arquitectónico.” (Santa – 
Rita, 2016, apêndice A desta dissertação) 

As seguintes ilustrações 47 e 48, como designa o Arquitecto Santa-Rita, assumem um 

carácter mais formal, afastando-se um pouco do seu conceito de esquisso, “chamo 

esquisso a tudo o que é desenho que procura qualquer coisa e que tem o rigor do 

registo livre da mão, e chamo desenho, com outro tipo de rigor, àquilo que já é um 

desenho tratado e traduzido em escalas com medidas precisas” (Santa-Rita, 2016, 

apêndice A desta dissertação). Apesar de à mão levantada, os desenhos adoptam a 

precisão citada para se assumirem como “desenhos tratados”.  

Entendem-se como desenhos que envolvem estudos estruturais, como apoio de vigas 

e pilares que representam detalhes e funcionalidades diferentes, assumindo 

composições mais próximas do trabalho final, como plantas. Cada elemento existente 

é referido com determinação de cores, grande pormenor relativamente à sua estrutura, 

dimensões e revestimento. O uso de apontamentos escritos na folha torna-se 
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importante para o processo mental, assim como, referências a modificações que o 

Arquitecto identifica depois com a sua equipa de colaboradores. 

Outro processo recorrente de João Santa-Rita é o de trabalhar no esquisso utilizando 

sobreposição de folhas papel vegetal sobre o cavalinho permitindo ter uma maior 

percepção das questões do projecto. Em cada nível o Arquitecto regista diferentes 

assuntos, adicionando camadas diversas conforme a complexidade de respostas que 

tem de incluir, e deste modo, torna sempre visível a base do desenho.  

“Existem muitos desenhos de estruturas e pilares, porque era preciso encontrar a tal 
solução inteligente capaz de organizar tudo aquilo. […] O pilar é algo fundamental, 
assim como, o que um conjunto de pilares representa num espaço e como é que se 
constrói um espaço com um local demasiadamente preenchido por pilares.” (Santa-
Rita, 2016, apêndice A desta dissertação) 

Sendo um projecto já existente, o principal desafio para João Santa-Rita no projecto 

Rotunda I foi a sua estrutura. O Arquitecto tinha como propósito modificá-la, tratando 

com maior clareza a questão da acessibilidade e circulação para os seus utilizadores. 

“Aquela estação é uma espécie de coração” (Santa-Rita, 2016, apêndice A desta 

dissertação). A Estação do Marquês de Pombal já suportava uma enorme importância 

sendo a única estação de correspondência naquela época.  

Com este projecto, a Estação iria agora assumir uma maior importância não só para 

os utentes do metropolitano, como para toda a vida urbana, das pessoas às empresas, 

da economia ao turismo. Fazendo a ligação de duas linhas principais da cidade, 

criando-se assim um novo modelo de entendimento de vivência do espaço, 

impulsionando todo o tipo de acontecimentos em torno desde lugar.  

O projecto da ampliação Rotunda I oficializa o paradoxo que, por um lado a Estação 

pretende ser fácil de compreender e de entender a sua disposição e circulação por 

quem percorre este lugar e, por outro, é marcada pela sua própria essência técnico-

construtiva, enquanto resultante de uma grande estrutura dominada por vigas e pilares 

acentuando o espirito labiríntico da sua complexidade. Uma Estação que outrora 

possuía um carácter pouco arquitectónico e escassamente poético, poderia agora 

assumir uma presença forte, através da sua riqueza tectónica. João Santa-Rita tira 

partido de um espaço encerrado, escuro e submerso, tornando-o dinâmico, fluente, 

articulado e leve. 
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Ilustração 47 - Plantas de tectos, suporte papel folha branca e vegetal, formato A2,  por João Santa-Rita, 1992 (Ilustração nossa, 
2016). 

 

  
Ilustração 48 – Esquemas de plantas rigorosas realizados à mão, formato A1, por João Santa-Rita, 1992 (Ilustração nossa, 2016). 
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Na ilustração 49 entende-se o ambiente piranesiano que Santa-Rita propõe para a 

Estação do Marquês de Pombal. A axonometria explodida é esclarecedora quando à 

complexidade do espaço através da geometria das tramas, vigas e pilares. Do mesmo 

modo, a correlação arquitectónica de Manuel Vicente é muito marcante neste período 

da vida do Arquitecto. A superposição de planos, a malha recta e geométrica e a 

marcação dos espaços com sucessivos elementos estruturais, identificam a influência, 

ainda presente, do atelier de Macau no conceito e forma de pensar arquitectura do 

Arquitecto João Santa-Rita. 67 

“[…] Metropolitano da Rotunda Marquês de Pombal, eu podia ter feito uma espécie de 
limpeza geral daquele espaço de modo a torná-lo muito mais claro e perceptível num 
primeiro momento, mas pelo contrário procurei tirar partido de todos os aspectos que já 
diferenciavam os diferentes momentos e ainda acentuá-los para criar essa espécie de 
jogo de percurso que se vai descobrindo.” (Santa-Rita, 2016, apêndice A desta 
dissertação) 

 

  
Ilustração 49 - Axonometria e diagramas da estrutura do cais e átrio, Metropolitano do Marquês de Pombal, João Santa-Rita, 1992 
(Ilustração nossa, 2016). 
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 Para uma melhor compreensão deste projecto consultar os desenhos finais que constam no 
Apêndice B.  
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A ilustração 50 foi a eleita pelo Arquitecto João Santa-Rita como o esquisso mais 

revelador do projecto Metropolitano Marquês de Pombal – Rotunda I, pelo seu carácter 

de síntese e elogio à base crucial deste projecto: o pilar e a viga. O Arquitecto 

desenha uma vista pelo plano do observador situando-se inferiormente à imponência 

espacial do tecto que assume o papel de liderança no espaço. Santa-Rita homenageia 

assim a mais antiga e vital composição histórica da arquitectura, a coluna e o lintel, 

aqui configuradas no pilar e na viga. 

“O esquisso com uma coloração cor-de-laranja, com uns pilares vistos debaixo, é para 
mim aquilo que resume e faz a síntese daquela Estação. É iminentemente uma espécie 
de elogio e homenagem à estrutura, ao pilar e à viga. Algo muito ancestral, trazido 
quase dos primórdios da Arquitectura, a importância do trabalho de um pilar e de uma 
viga e como é que isso se trabalha e constrói.” (Santa-Rita, 2016, apêndice A desta 
dissertação) 

 

 

Ilustração 50 - Esquisso mais revelador do projecto Metropolitano Marquês de Pombal – Rotunda I, escolhido pelo Arquitecto João 
Santa-Rita, formato A4, suporte caderno de capa preta, 1992 (Ilustração nossa, 2016). 
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4.2. RESTAURANTE PARQUE URBANO DE BEJA 

O Restaurante de Beja está localizado junto a um dos acessos ao Parque Urbano da 

cidade assinalando assim a sua entrada e posicionando-se na transição entre a 

planície alentejana e o centro histórico. Com carácter pouco identitário o Parque 

estabelece-se em terrenos de uma antiga lixeira na entrada da cidade de Beja e como 

principal objectivo João Santa-Rita pretende marcar o lugar com um edifício tão 

relevante como “um risco no Parque” (Santa-Rita, 2016, apêndice A desta 

dissertação), o que não deixa de ter um carácter forte esta expressão, como Niemeyer 

afirma no livro Conversas de Arquitecto68 “De um traço nasce a Arquitectura” 

(Niemeyer, 2001, p. 9).  

O edifício deveria ser uma porta de entrada para o Parque e algo que tivesse um 

carácter delimitador sem construir muros, isto porque, explica João Santa-Rita, “em 

frente existe um cemitério delimitado com um habitual muro branco, e nós queríamos 

por oposição não delimitar o Parque com o muro” (Santa-Rita, 2016, apêndice A desta 

dissertação). 

 
 

 
Ilustração 51 - Fotografia aérea e panorâmica do lugar (Ilustração nossa, 2016). 

                                            
68

 Conversas de Arquitecto – Livro do arquitecto brasileiro Oscar Niemeyer, publicado em 1993, pela 

Revan e Editora UFRJ. O livro reúne textos que abordam a essência da Arquitectura e discute o ensino 
da disciplina. 
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“Propôs-se a existência de um restaurante, mas o edifício era para uma área muito 
pequena, um concessionário com não mais de cinquenta pessoas. Isto para a 
dimensão do Parque, dez hectares, é de facto algo muito pequeno. Então pensámos 
que tínhamos de transformar um pequeno restaurante num grande edifício, 
congregando tudo o que era técnico desde as bombas do Parque, do tanque, do lago, 
às zonas técnicas de manutenção, e outras valências de carácter de lazer e de estar.” 
(Santa-Rita, 2016, apêndice A desta dissertação) 

O Arquitecto inicia a sua pesquisa para o projecto através do desenho, começando por 

esboçar um objecto único que se destaca na horizontal, com variantes de formas e 

modelações, num traço forte e intenso a que o Arquitecto nos habituou nos seus 

registos (ilustração 52). Entende-se que como primeira intenção João Santa-Rita 

pretende explorar um objecto único, uno e contido, com formas regulares de 

paralelepípedo sempre à mesma cota fazendo-nos crer que o edifício assume uma 

posição longitudinal no extenso terreno do Parque. A mão do autor explora a forma do 

objecto em jogos de volumes, quebras e rampas ainda sem um entendimento claro 

das verdadeiras intenções do Arquitecto Santa-Rita. O objecto arquitectónico ainda se 

posiciona abstracto, no percurso natural da pesquisa projectual que o desenho nos 

proporciona. Este é um processo de investigação entre a mente e a mão do arquitecto 

que enquanto risca, arrisca nas oportunidades que surgem.  

  
Ilustração 52 – Primeiros registos gráficos do projecto Restaurante de Beja, caderno de capa preta, formato A3, João Santa-Rita, 2000 
(Ilustração nossa, 2016). 
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Na Ilustração 53, entende-se que Santa-Rita continua na procura da formalização do 

objecto arquitectónico. Agora com uma configuração contida, o Arquitecto explora 

linhas rectilíneas num espaço que tenta ganhar identidade através da expressão na 

fachada e ainda, pela sobreposição de planos. O edifício assume um carácter mais 

fechado, de volumetria de “caixa”, mas continuando sem colocar a componente da 

envolvente do Restaurante. Conseguimos analisar que nesta folha de formato A3 

(ilustração 53) que o Arquitecto delineia insistentemente o objecto quase não deixando 

espaço livre na folha de papel cavalinho do seu caderno de capa preta, o que é 

recorrente no processo de trabalho de João Santa-Rita, em que o exercício do 

desenho é uma componente de forte insistência e de tentativas no sentido de 

consolidar o projecto do ponto de vista formal. Como Alexandre Marques Pereira 

afirma num texto em Sebentas D’Arquitectura - Esquissos, “a curiosidade é o motor da 

mão e do pensamento de um arquitecto, sem ela desenhar deixa de estar ao lado do 

acto de reflectir sobre questões de arquitectura”. Santa-Rita não é excepção desta 

afirmação, a sua intensidade gráfica caminha paralela com a sua curiosidade. 

  
Ilustração 53 - Conjunto de registos gráficos primários da pesquisa da forma para o projecto Restaurante de Beja, caderno de capa 
preta, formato A3, João Santa-Rita, 2000 (ilustração nossa, 2016). 
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“O exercício do desenho enquanto esboço, contribui quase sempre para o 
desenvolvimento da sensibilidade e capacidade de ler mas dada realidade territorial ou 
espacial, ao mesmo tempo serve como forma de pensar, enquanto se desenha, 
naquela parte das questões da arquitectura que estão para além do dizível. […] O 
desenho serve para o arquitecto, exercer a sua principal arma, a curiosidade.” (Pereira, 
1998, p. 16) 

Na ilustração 54 verificamos que o Arquitecto assume a posição de concretizar um 

objecto único e sólido, de cota baixa, horizontal, muito próximo da solução final 

estabelecida para o projecto do Restaurante de Beja. O objectivo de marcar o Parque 

Urbano com um edifício de grande volumetria em comprimento leva o Arquitecto a 

esquissar estes três objectos, como três possíveis opções de resolução de projecto. O 

primeiro e o segundo desenho, diferentes na sua forma e características, resultam de 

duas respostas com diferentes características para o lugar. O comprimento é 

estabelecido e João Santa-Rita manipula a forma variando a sua composição 

procurando maior plasticidade e ritmo, possibilidades de frentes e espaço intersticial, 

para um edifício mais plano e rigoroso. No resultado das duas primeiras opções leva-

nos a crer que o terceiro esquisso seja uma fusão destas primeiras experimentações, 

é uma resultante intermédia entre a forma liberta e angular do primeiro esboço e a 

forma mais rectilínea e firme desta sua opção. 

 
Ilustração 54 – Esquisso composto por três propostas para o Restaurante, caderno de capa preta, formato A4, João Santa-Rita, 2000 
(Ilustração nossa, 2016). 
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No próximo esquisso o autor apresenta uma composição intensa do ponto de vista 

gráfico, com um jogo de volumes paralelepipédicos de diferentes posições e direcções 

que, de certa forma, criam um objecto sólido (ilustração 55). Habitualmente, Santa-Rita 

no seu processo de invenção através do desenho, a sua mão e mente derivam 

intencionalmente para o mundo utópico de Piranesi e Constant, criando desenhos 

únicos, de grande plasticidade e energia, que nos remetem para as obras dos seus 

autores de referência. É claro que Arquitecto evoca novamente aqui, nesta 

composição, a clarabóia. Numa primeira impressão, que nos parece pouco revelante, 

Santa-Rita trabalha essa forma, com um carácter metafísico e irreal, pois sugere 

desenhada como uma composição abstracta de várias clarabóias que tem como 

premissa o seu possível enquadramento em termos construtivos, de posição e 

direcção. A intensidade e obsessão das suas linhas faz-nos crer que esta manipulação 

não é em vão, o desenho abstracto sem definição aparente é um conjunto de 

possibilidades e o resultado da incansável investigação do Arquitecto sobre este 

objecto.  

Observando os dois primeiros esquissos da folha, o corte e uma perspectiva (de cima 

para baixo), estes são bastantes elucidativos das intenções do Arquitecto quanto à 

funcionalidade da clarabóia. Conseguimos entender que neste registo primário o autor 

procura já a solução construtiva que pretende de modo a marcar o edifício através da 

luz indirecta. O autor, através do traço, mostra que tem como verdadeira intenção 

fazer brilhar a cobertura do Restaurante com essas clarabóias, que irão ser o 

elemento chave deste projecto, uma espécie de lanternins que quando iluminados de 

noite, permitem que o Restaurante seja avistado de qualquer canto da cidade. 

Memórias de referentes que como ele afirma “numa certa articulação distante, mas 

que fica na memória de qualquer lisboeta, são as marcações de entrada do Parque 

Mayer” (Santa-Rita, 2016, apêndice A desta dissertação). 

“As clarabóias surgem como uma espécie de antenas. Numa outra escala, são as 
chaminés do Palácio de Sintra ou as chaminés da Casa das Histórias do Souto-Moura, 
são grandes demais para o espaço que iluminam, altas demais para o edifício que se 
inserem, ocupam espaço demasiado do terraço de cobertura, e por isso mesmo para 
serem assumidamente uma espécie de grande contradição na dimensão, uma 
presença de grande escala da entrada da cidade e algo que se anunciava.” (Santa-
Rita, 2016, apêndice A desta dissertação) 

. 
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Ilustração 55 – Esquisso de carácter abstracto, manipulação dos lanternins, objecto arquitectónico ensaiado na sua conceptualidade e 
forma, pertencente ao caderno de esquissos de João Santa-Rita, formato A4, 2000 (Ilustração nossa, 2016). 



João Santa-Rita - O Desenho no Processo de Invenção 

Samanta Quaresma Cardoso de Menezes  104 

Na ilustração 56 o Arquitecto isola o elemento fulcral do projecto, desenhando a sua 

estrutura numa perspectiva marcada pelo uso da cor. No seu caderno de capa preta, o 

esquisso destaca-se em cor-de-laranja forte utilizado para evidenciar a importância 

que esta estrutura impõe no Restaurante. É visível que as clarabóias assumem uma 

dimensão quase exagerada para a cota que o edifício suporta, mas essa foi a intenção 

de João Santa-Rita. Com esta posição vincada o edifício impõe-se no Parque 

assumindo o papel principal que lhe é destinado: marcar a entrada do Parque Urbano 

acentuada pela sua presença. A escala é contraditória quanto à dimensão em que o 

Restaurante é projectado, mas o mesmo acontece em outros projectos como a Casa 

das Histórias69 de Eduardo Souto de Moura70 em que as chaminés desproporcionais 

são a referência da obra. Neste caso, é um modo de chamar à atenção da cidade 

através destes elementos de grande elevação. 

 

 

 

 

Ilustração 56 – Registo gráfico da clarabóia com uso da cor como destaque do elemento principal do projecto, caderno de capa preta, 
formato A4, João Santa-Rita, 2000 (ilustração nossa, 2016). 

                                            
69

 Casa das Histórias – Projecto do Arq.º Eduardo Souto de Moura de 2005 situado em Cascais, é um 

museu de Arte que alberga as obras da pintora Paula Rego. 

70
 Eduardo Souto de Moura – Arquitecto português que ganhou o Prémio Pritzker em 2011, é um dos 

expoentes máximos da Escola de Arquitectura do Porto, assim como, Álvaro Siza Vieira com quem 
trabalhou em tempos.  
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O esquisso é marcado pela oposição do traço forte (em cima) com a leveza e 

liberdade do traço (em baixo), faz-nos crer que representa não só a figura humana em 

escala com o edifício, como o envolvente. As semelhanças com a realidade são 

evidentes na ilustração 56, é notório como um esquisso registado no seu caderno de 

capa preta provavelmente meses antes da concretização final da obra pode ser tão 

esclarecedora do ponto de vista formal do projecto. É manifesto que Santa-Rita visiona 

todos os elementos na sua cabeça e com a boa parceria que estabelece entre a mão e 

mente facilmente torna possível este resultado, claramente idêntico com o que 

começou por idealizar e que se concretizou.  

“[…] podemos dizer que é no esquisso que se fixa através do trabalho da mão, um 
vasto adensar de desejos, recordações, conhecimentos, pequenas certezas e 
profundas dúvidas e o do o tumultuar de oportunidades compositivas que emergem da 
combinação indefinida, de distintos cenários. Trata-se também de dar forma a 
exigências de caracter prático, mecânico, económico, estrutural, organizativo, 
objectivas ou não […] “ (Braizinha, 1998, p. 22) 

A ilustração 57, composta por duas folhas A4 do caderno de esquissos do Arq.º Santa-

Rita, revela a importância que foi conferida aos lanternins neste projecto, o Arquitecto 

continua a manipular a forma para decidir como colocar a clarabóia na cobertura do 

edifício.  

  
Ilustração 57 – Esquisso de continuação da formalização do elemento clarabóia, primeiros registos do interior, caderno de capa preta, 

formato A3, João Santa-Rita, 2000 (Ilustração nossa, 2016). 
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Na assumida escala desproporcional, as clarabóias mantém-se como foco principal no 

estudo do Arquitecto, que utilizando aqui também a cor como referência às questões 

que lhe são relevantes, como a sombra projectada; a evidência da inclinação ou 

simplesmente marcação de elementos decisórios da própria construção. Neste 

esquisso verificamos que pela primeira vez se verifica um registo do interior do 

Restaurante - a projecção da presença da clarabóia na vivência do edifício. 

O esquisso seguinte revela a importância do destaque que Santa-Rita dá à luz neste 

edifício. Com recurso à cor amarela, verificamos que, no esboço em corte, a luz é 

reflectida para dentro da clarabóia, conseguindo assim uma luz difusa e indirecta que 

contribuirá para optimizar e qualificar a vivência do Restaurante (ilustração 58). Deste 

modo, e sabendo deste já que o edifício fica enterrado no terreno do Parque, a 

iluminação do mesmo é muito relevante para a experiência dos utilizadores, para além 

de que, situado numa cidade alentejana sob a possibilidade de ocorrência de 

temperaturas elevadas, João Santa-Rita, dando especial atenção a este factor, 

compreendeu deste cedo que as clarabóias seriam importantes para dar espacialidade 

e poética ao lugar, mas também para funcionarem como reguladoras entre a 

luminosidade e o aquecimento. 

 
Ilustração 58 – Esquisso de pesquisa da clarabóia, caderno de capa preta, formato A4, João Santa-Rita, 2000 (Ilustração nossa, 2016). 
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O seguinte esquisso (ilustração 59) apresenta o registo gráfico do autor quanto à sua 

prospecção dos interiores do Restaurante e são notáveis como as semelhanças com a 

posterior realidade se mantêm muito presentes.  

O primeiro esquisso indica-nos que o edifício irá conter um grande vão que 

acompanha todo o seu comprimento e destaca a vista para o lago. O Arquitecto ilustra 

o desenho com o uso da cor azul para evidenciar o espaço, dando a crer que tem 

como propósito distinguir a oposição entre o ambiente frio e em sombra, com os 

pontos de luz criados pelos lanternins e pelo vão. Nos seguintes registos Santa-Rita 

desenha pormenores do ponto de luz vindo do tecto, o outro lado da clarabóia, com 

um traço forte e marcante que destaca a sua intenção de apontar o foco de luz de 

forma indirecta para o interior do Restaurante.  

 

 
 

 
 

 
Ilustração 59 – Esquisso de João Santa-Rita, interior do projecto Restaurante de Beja, referência à iluminação interior (Ilustração 

nossa, 2016) e fotografias da obra (cedidas pelo atelier Santa-Rita Associados). 
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Esta previsão comprova-se pela imagem da obra construída (ao lado) que reflecte o 

modo como isso foi concretizado (interpretação de cima para baixo). Com os 

elementos já referidos, entendemos que João Santa-Rita procura trabalhar a tectónica 

do lugar trazendo para o interior do Restaurante uma ambiência que foi reflectida e 

com um conceito forte, em que o Restaurante/edifício pertence ao Parque/terreno. 

Para fortalecer essa intenção, o Arquitecto materializa o edifício em betão armado, 

deste modo consegue formalizar a ideia de arquitectura escavada no terreno. É 

perceptível para quem visita esta obra que quando vivenciamos o espaço sentimos 

que estamos no interior da terra, esta terra que pertence ao Parque e por sua vez 

àquela cidade. Nada melhor do que justificar um projecto fazendo-o pertencer ao lugar 

do modo mais primário que conhecemos, pela sua origem: a terra. 

“São termos eminentemente arquitectónicos. O perceber que parte do edifício pertence 
à terra (estereotómico) e que parte se desliga dela (tectónico), ou o considerar que todo 
o edifício trabalha em continuidade com a terra, ou que pelo contrário, estabelece com 
ela contactos mínimos, pode ajudar efectivamente à produção do novo organismo 
arquitectónico.” (Baeza, 2011, p. 26) 

Nos esquissos da ilustração 60 entendemos que o objecto arquitectónico se aproxima 

mais da realidade da obra construída. A sua volumetria consolida-se, de modo a que, 

o Restaurante como que nasce da síntese das linhas topográficas, das ligações 

urbanas, das acessibilidades e enfiamentos do Parque. É um edifício que contém 

múltiplos elementos de destaque, entre eles: a escadaria de acesso à cobertura; a 

cascata que sonoriza o lugar criando um ambiente conectando com o sítio e criando 

uma componente acústica na intervenção, e a rampa que dá acesso ao Restaurante 

bem como ao elemento central de lazer: o lago. Como afirma João Santa-Rita na 

entrevista prestada, “no caso do Restaurante é através das escadarias e rampas de 

entrada que ele se transforma no Parque. É portanto um edifício que, de alguma 

forma, se vai transformando e “degradando” noutras coisas” (Santa-Rita, 2016, 

apêndice A desta dissertação). O facto de o edifício estar enterrado no terreno e o 

elemento verde dos jardins ser envolvente na espacialidade adequando-se à sua 

presença, torna o Parque participativo e integrante do projecto (ilustração 59 e 60). 

“Quase como um processo de osmose o edifício transforma-se em terreno, e isto, no 
ponto de vista filosófico, tem muito a ver com as gravuras de Piranesi. Existe uma 
gravura muito bonita em que a ruína é exposta com a representação do Homem num 
cadáver simbolizando que até o Homem é devolvido à terra em última instância, a 
Natureza impera sobre todos nós, de tal modo avassaladora; forte; potente e em muitas 
coisas de facto incompreensível, que nos domina a todos.” (Santa-Rita, 2016, apêndice 
A desta dissertação) 
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Ilustração 60 – Composição de esquissos pertencentes ao caderno de capa preta de João Santa-Rita, formato A4, 2000 (ilustração 
nossa, 2016); fotografias da obra do Restaurante de Beja (ilustrações cedidas pelo atelier Santa-Rita Associados). 
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Na composição de esquissos e ilustrações seguintes, o autor começa por esboçar a 

estrutura do edifício, de modo que a sua presença, para quem chega à cidade, esteja 

dissimulada pela condição de objecto semi-enterrado. O Restaurante assume uma 

frente aberta sobre o lago e o Parque através de uma estrutura de pilares, inclinados 

alternadamente, criando uma galeria que protege o interior da exposição solar e do 

calor. Todo o edifício se constitui como um corpo encastrado no terreno, com suporte 

nos muros de contenção e pilares em betão armado que ancoram o projecto ao 

Parque criando um terraço na cobertura que serve de atravessamento, um local de 

lazer e de contemplação sobre a vastidão da paisagem alentejana.  

Na entrevista concedida, o Arqº. João Santa-Rita afirma que este projecto Restaurante 

de Beja foi muito importante para o seu pensamento filosófico de projectar 

arquitectura. O facto de tornar uma lixeira de depósitos de materiais num espaço muito 

querido da cidade de Beja, tem um valor relevante para João Santa-Rita: “acho que 

isto no fundo tem algo de utópico, pegar numa coisa degradada e torná-la em algo 

bom e bonito.” (Santa-Rita, 2016, apêndice A desta dissertação). 

Nas palavras do Arquitecto Santa-Rita, quitecto exerce grande influência neste 

projecto. Filosoficamente, o conceito de Piranesi de desenhar gravuras de ruínas, 

degradação humana e restos de impérios, torna-se tangente ao conceito que João 

Santa-Rita projectou neste edifício na antiga lixeira. 

“Quase como um processo de osmose o edifício transforma-se em terreno, e isto, no 
ponto de vista filosófico, tem muito a ver com as gravuras de Piranesi. Existe uma 
gravura muito bonita em que a ruína é exposta com a representação do Homem num 
cadáver simbolizando que até o Homem é devolvido à terra em última instância, a 
Natureza impera sobre todos nós, de tal modo avassaladora; forte; potente e em muitas 
coisas de facto incompreensível, que nos domina a todos.” (Santa-Rita, 2016, apêndice 
A desta dissertação) 
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Ilustração 61 – Composição de esquissos pertencentes ao caderno de capa preta de João Santa-Rita, formato A4, realizados em 
2000 (Ilustração nossa, 2016); fotografias da obra (ilustrações nossas, 2016) e maquete do Restaurante de Beja (ilustrações cedidas 
pelo atelier Santa-Rita Associados). 
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Como Santa-Rita nos habitua, a sua pesquisa não termina na procura da formalização 

do projecto e nas respostas conceituais e espaciais do mesmo, igualmente importante 

é a sua análise às questões práticas de cada projecto. A ilustração 62 demonstra-nos 

que o Arquitecto pretende estar a par da concretização de todos os detalhes do 

projecto, inclusive nos pormenores construtivos. É visível que se trata de um desenho 

à mão levantada com configuração em corte; planta e alçado referente a juntas dos 

muros de contenção ao grande vão, assim como os pormenores do rodapé e da 

estrutura. O apoio a anotações e medidas é comum nestes registos para maior detalhe 

e compreensão das decisões projectuais do Arquitecto Santa-Rita. 71 

 
 

Ilustração 62 – Pormenor construtivo à mão levanta referente ao projecto Restaurante de Beja, formato A2 em papel cavalinho, João 
Santa-Rita, 2000 (Ilustração nossa, 2016). 

                                            
71

 Para uma melhor compreensão deste projecto consultar os desenhos finais que constam no 
Apêndice C.  
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A ilustração 63 foi o esquisso elegido por João Santa-Rita como o registo mais 

revelador do projecto Restaurante do Parque Urbano de Beja por registar o momento 

da descoberta gráfica das clarabóias como elemento chave deste projecto, definindo o 

seu destaque através do uso da cor destacando o objecto principal. Os outros dois 

esquissos que compõem a ilustração são, novamente, de carácter abstracto, fazendo 

parte do caminho de pesquisa formal que João Santa-Rita constrói. 

“O edifício começa por ser assente no solo, mas vai-se encastrando no próprio terreno 
de alguma forma permitindo essa ligação com o existente, até chegar ao esquisso que 
eu acho que é mais marcante, o esquisso das clarabóias que é a descoberta do que 
afinal se queria, ou seja, o edifício vê-se enterrando e tem que ganhar luz de alguma 
maneira Quase como um processo de osmose o edifício transforma-se em terreno, e 
isto, no ponto de vista filosófico, tem muito a ver com as com as gravuras de Piranesi.” 
(Santa-Rita, 2016, apêndice A desta dissertação) 

 

 
Ilustração 63 – Esquisso eleito por João Santa-Rita como o mais revelador do projecto Restaurante de Beja, caderno de capa preta, 
formato A4 realizado por João Santa-Rita, 2000 (Ilustração nossa, 2016). 
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4.3. BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALMADA 

A Biblioteca Municipal Maria Lamas está integrada na Rede de Bibliotecas da Câmara 

Municipal de Almada e localiza-se no Centro Cívico da Caparica, Parque Verde, 

dotando esta zona de um novo equipamento cultural.  

“Uma biblioteca para um bairro segregado com problemas sociais complexos e em que 
a auto-estima não impera nem o reconhecimento do direito ao conhecimento, por isso, 
o Município queria que a Biblioteca repusesse essa falha naquele grupo de pessoas 
que ali habitam.” (Santa-Rita, 2016, apêndice A desta dissertação) 

Situada num terreno no topo de uma colina, a mais de cem metros acima do nível do 

mar, na Margem Sul do Rio Tejo, o terreno plano, árido, descampado e totalmente 

devoluto está inserido no contexto habitacional de Almada, rodeado por habitações 

colectivas de carácter social (ilustração 64). Um espaço com poucos pontos de 

referência onde era essencial criar a ideia de lugar. Sendo o primeiro edifício que 

surge neste contexto a Biblioteca assume o papel de um portão de entrada para o 

Parque. Sabia-se que a Biblioteca iria estar inserida num outro projecto do Parque, 

desenvolvido por uma equipa de paisagistas, e desde o início foi intenção do 

Arquitecto João Santa-Rita integrar o edifício no envolvente. 

 

 
Ilustração 64 – Fotografia aérea (Ilustração nossa, 2016) e panorâmica do lugar antes da obra (Ilustração cedida pelo atelier Santa-Rita 
Associados). 
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O primeiro propósito passa por criar uma ligação das pessoas do bairro àquele lugar, 

“deveria ser um edifício que deveria corporizar em termos de matéria todas as 

questões e ter uma escala que permitisse às construções que lá existiam a 

participarem também no Parque” (Santa-Rita, 2016, apêndice A desta dissertação), 

como o Arquitecto afirma na entrevista prestada. 

“Existiram muitos estudos em que se pensou que a Biblioteca deveria ter uma 
expressão volumétrica e até de altimetria muito maior, mas isso iria quebrar a relação 
dos tais edifícios existentes do outro lado da rua e cortar a possibilidade às pessoas 
que ali vivem de terem uma frente mais amável. Por isso, isto situa o edifício mais 
baixo e que estende-se no Parque.” (Santa-Rita, 2016, apêndice A desta dissertação) 

Ao iniciar o processo conceptual do projecto, o Arquitecto regista o lugar com um 

entendimento claro do local, partindo de uma reflexão e contexto das idiossincrasias e 

influências circundantes de todo o espaço envolvente (ilustração 65). Neste desenho é 

esclarecedor o início de um estudo de observação extremamente pessoal e ligado aos 

sentidos do Arquitecto, perceptível pelo registo leve e solto do traço, o qual vai 

enfatizando a topografia do lugar. Apesar dos levantamentos do terreno com base 

rigorosa, existe uma forte relevância na visita ao lugar, porque é lá que são 

esclarecidas questões importantes que só o conhecimento do local nos pode dar. O 

registo fotográfico e de arquivo não são suficientes para a compreensão de carácter 

sensitivo. 

 
Ilustração 65 – Esquisso de João Santa-Rita, registo topográfico de entendimento do lugar, caderno capa preta, formato A4, 2010 
(Ilustração nossa, 2016). 
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“Infelizmente existem factores muito importantes que acabam por passar se não 
visitarmos o local, como por exemplo, a selecção das vistas, orientações, o ruído, o 
movimento do sol naquele local…isso de facto são coisas preciosas que por vezes 
escapam.” (Santa-Rita, 2016, apêndice A desta dissertação) 

Em traços muito intuitivos e expressivos, começam a surgir as directrizes do projecto 

com contornos ainda indeterminados, mas é visível a procura de um 

conceito/ideia/estratégia para o objecto arquitectónico. O Arquitecto começa por 

esboçar um objecto sólido e compacto mas que aos poucos vai revelando diversas 

formas na procura de um refinamento progressivo (ilustração 66). A ideia, ainda no 

seu pensamento, torna-se cada vez mais complexa e existe uma evolução consciente 

na apresentação destes desenhos, que sendo todos feitos na mesma folha é claro que 

revelam um processo de reflexão criativa que à medida que se desenvolvem ajudam o 

autor a progredir na sua intenção. São desenhos firmes que desvendam as principais 

preocupações do Arquitecto João Santa-Rita, o modo como resolve o programa; a 

área; conexões e vínculos na relação do edifício ao envolvente. Avançando para 

soluções primárias de carácter formal e funcional num jogo do cheio/vazio, 

preto/branco, sombra/luz. O Arquitecto mostra-se já atento às questões da vivência do 

espaço, sendo uma biblioteca, verifica-se que existe a intenção de integração com o 

envolvente, um estudo de abrir e fechar o edifício para um pátio comum e unificador 

dos espaços como também para o Parque, como afirma, “o esquisso foi ajudando a 

descobrir a importância do edifício enquanto celebração da entrada do Parque” 

(Santa-Rita, 2016, apêndice A desta dissertação). 

 
Ilustração 66 - Registo gráfico de procura da forma, do cheio/vazio, da luz/sombra e do interior/exterior, formato A4, João Santa-Rita, 
2000 (Ilustração nossa, 2016). 
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Percebe-se que a ilustração 66 é um conjunto de plantas, em que o edifício assume 

diferentes posições e rotações quando inserido no terreno. A sequência dos três 

primeiros esquissos (em cima) são reveladores de uma questão primordial que João 

Santa-Rita pretende assumir, a da elevação e destaque da Biblioteca com recurso a 

degraus, canteiros e patamares. 

“[…] a Câmara questionou o uso do vidro com medo das vandalizações […] recebemos 
muitos avisos quanto aos grafitis, decidimos que ao fazer  canteiros com muros baixos, 
o edifício recuado e em vidro, essas questões não se iriam colocar da mesma 
maneira.” (Santa-Rita, 2016, apêndice A desta dissertação) 

Na seguinte ilustração (ilustração 67), é visível o facto dos registos em esquisso 

representarem objectos arquitectónicos que começam a ganhar tridimensionalidade 

com a necessidade do Arquitecto equacionar e verificar hipóteses de articulação entre 

planos, massas, volumes, espaços e vãos, recorrendo assim às perspectivas. É neste 

momento que o esquisso começa a conquistar formas mais concretas e objectivas. 

Mesmo com um carácter de menor rigor, é perceptível que, Santa-Rita procura 

articular vários volumes na busca da formalização do objecto arquitectónico. “É um 

modo de expressão ordenador de um pensamento específico que quase se torna num 

diagrama do próprio pensamento.” (Rodrigues, 2000, p.34), são necessárias muitas 

tentativas, pontos, linhas, manchas, para chegar à ideia do que um arquitecto tem em 

mente e que a sua mão tenta expressar. Ainda são esquissos de grande simplicidade 

formal, quase abstractos e ilegíveis mas que procuram estruturar uma forma para dar 

respostas às suas próprias intenções como autor.  

 
Ilustração 67 - Esquissos de procura da forma, caderno preto, formato A3, João Santa-Rita, 2010 (Ilustração nossa, 2016). 
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No lado esquerdo da folha sente-se uma clara intenção de levantar o edifício do solo 

elevando-o com diversas propostas. O objecto continua a marcar a frente das ruas 

existentes do bairro desintegrando-se em vários membros, primeiramente rectilíneos, 

depois com vários ângulos e por fim assumindo uma forma mais una com braços 

menores (canto do lado direito). O desenho em perspectiva ajuda a realçar a objectivo 

de entrelaçar o edifício com o Parque, os braços quase se ocupam do terreno 

tornando o edifício participativo, aberto e envolvente. Num registo de procura da forma 

é frequente a representação de desenhos, como plantas, cortes, alçados, 

perspectivas, axonometrias e até pormenores construtivos. Assim se testemunha o 

pensamento da unidade do projecto a desenvolver-se da mente para mão. O 

arquitecto utiliza vários sistemas de representação para ele próprio se esclarecer, 

decidir e determinar a resposta ao projecto. ”A maior parte dos meus desenhos 

obedece a um fim preciso: encontrar a Forma que responda à Função e da função se 

liberte – e do esforço – abrindo-se a impressível destino.” (Siza, 2009, p. 273). 

A seguinte ilustração contêm um carácter cada vez mais complexo na sua 

formalização (Ilustração 68). O Arquitecto explora o conceito de pátio e as 

potencialidades da sua relação interior/exterior definida pelo esquisso. Em cima, duas 

perspectivas definidas pelas volumetrias propostas: a que se situa mais à direita, 

apresenta um traço mais leve e o edifício parece assentar sobre um patamar, 

enquanto o da esquerda, com o traço forte, escuro, profundo, parece confirmar de 

forma mais segura aquilo a que se propõe.  

 
Ilustração 68 - Esquissos da construção da ideia projectual da Biblioteca, formato A3, realizados por João Santa-Rita em 2010 
(Ilustração nossa, 2016). 
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Ainda não são claras as volumetrias da cobertura, mas tornam-se cada vez mais 

próximas criando intensos jogos de luz e sombra. Verifica-se uma decomposição do 

objecto arquitectónico gerando espaços/pátios labirínticos que acentuam a ideia de 

que o edifício é parte integrante do existente. O Parque e a Biblioteca fundem-se nesta 

criação de aberturas profundas e o verde entra pelo edifico. 

“A questão primordial parecia ser a de que a Biblioteca devia de alguma forma 
envolver-se com o envolvente e por isso a ideia dos pátios, ou seja, o edifício e o 
Parque deviam misturar-se, entrelaçar-se, isto para que, quem esteja dentro da 
Biblioteca estaria de certo modo sempre envolvido pelo Parque.” (Santa-Rita, 2016, 
apêndice A desta dissertação) 

Esta ligação entre a Biblioteca e a população local é de extrema importância e João 

Santa-Rita torna-a muito concreta nas suas intenções. No sentido humano é 

importante que as Instituições de Ensino e Lazer pretendam obter a confiança dos 

habitantes, por isso, a ideia de um edifício fechado para o exterior e aberto para 

dentro, somente iria acentuar e potenciar uma maior aversão ao lugar. Como o 

Arquitecto Santa-Rita referiu, em populações carenciadas, tornar as pessoas 

participativas e integrantes da Biblioteca é uma mais-valia para desmistificar conceitos 

associados ao conhecimento. 

“[…] a Biblioteca deveria ser  um edifício em que a população quando passa vê que os 
seus filhos estão ali em segurança. Essa proximidade visual de quem está dentro e fora 
era importante porque existe sempre contacto visual. E também para quem reage ao 
conhecimento e pensa que não é de fácil acesso, entende que os livros estão mesmo 
ali, vêm-se de fora! Afinal a Biblioteca é quase como uma livraria que se pode entrar e 
consultar.” (Santa-Rita, 2016, apêndice A desta dissertação) 

É inquestionável que Santa-Rita desenha a qualquer momento ou sobre qualquer 

propósito, e exemplo desta característica é a sua capacidade de sair do mundo 

concreto e funcional da Arquitectura e desenhar objectos abstractos, sem carácter 

aparente de resolução factual. No esquisso da ilustração 69 é notório que este se 

apresenta como uma versão conceptual e espontânea da ilustração 68, assumindo 

uma composição abstracta pela sua plasticidade, grafismo e intensidade. Entende-se 

que, durante o processo projectual, o Arq.º Santa-Rita desenha com o intuito de 

pesquisar o objecto arquitectónico que tem em mãos, porém, muitas vezes 

presenciamos que o Arquitecto se deixa levar para um mundo irrealista e quase que 

piranesiano registando composições mais cénicas. Estes registos exploram o carácter 

plástico do desenho através do traço, mancha, intensidade e profundidade. 
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Ilustração 69 – Desenho abstracto, não figurativo, desenhado durante o processo de invenção do projecto Biblioteca de Almada, 
caderno de capa preta pertencente a João Santa-Rita, formato A4, realizado em 2010 (Ilustração nossa, 2010). 
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No esquisso seguinte (Ilustração 70) continuamos a observar a exploração deste 

conceito num jogo de níveis e relevos marcados por um traço forte e expressivo, 

evidenciando a fachada. Inicia-se a consolidação da forma, menos rectilínea e mais 

angular, manifestando já uma aproximação ao desenho da fachada com um longo vão 

que acompanha todo o edifício (figura superior do lado direito). No desenho, 

aproveitando a ideia do último esquisso (ilustração 69), e através de registos gráficos 

com alguma intensidade, o Arquitecto evolui na aproximação ao resultado final da 

forma, jogando com volumes, explorando a luz e sombra e alimentando assim o 

diálogo estético que irá dar forma à imagem do exterior do edifício. Mais tarde, a ideia 

progride para algo mais simples e regular com a presença de um vão corrido em torno 

da Biblioteca que, de alguma forma, conseguimos identificar no esquisso seguinte, 

(Ilustração 70).  

João Santa-Rita procura graficamente essa forte relação do utilizador com o exterior 

através de vãos à altura dos olhos mantendo essa ligação pelo contacto visual. A 

representação da figura humana nos esquissos revela preocupação na resolução de 

cotas e altimetrias exactas para concretizar a sua ideia mas sobretudo no profundo 

respeito que o homem, enquanto usufrutuário do espaço lhe merece (ilustração 71). É 

interessante relacionarmos esse propósito nos esquissos referidos, porque mais tarde 

o edifício assume exactamente esse fundamento na decisão de lhe traçar um longo 

vão que acompanha toda a fachada da Biblioteca. Como afirma Santa-Rita na 

entrevista prestada, “o vidro corrido servia melhor a isso do que a janela” (Santa-Rita, 

2016).  

 
Ilustração 70 – Registo gráfico primário da Biblioteca de Almada em rolo papel vegetal, realizado por João Santa-Rita, 2010 (Ilustração 
nossa, 2016). 
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Neste esquisso, existe o cuidado de inserir o conteúdo programático, as inter-relações 

entre os espaços e as suas funções, assim como, as áreas de circulação e o registo 

das dimensões elegíveis, para a resolução do interior (figura superior). É a primeira 

vez que o Arquitecto avança para o desenho funcional que, embora de forma primária 

e simples, evidencia já um percurso de clarificação relativamente a essas questões 

programáticas e mostra que no processo mental equaciona questões mais práticas. 

Na parte inferior deste registo surge uma perspectiva que apresenta uma segunda 

hipótese de cobertura plana com diferentes cotas e pisos praticáveis e passíveis de 

serem percorridos pelos utilizadores, realçando o verde de fora para dentro e assim, 

incorporar na Biblioteca a vivência do Parque. Por fim, um corte explicativo dessas 

varandas, visto do interior, mais uma vez é muito claro que se pretende assumir uma 

relação visual entre o utilizador e o exterior. O propósito do estímulo visual une 

sensorialmente a Biblioteca às pessoas.  

“Numa composição arquitectural não existem apenas os espaços externos e internos, 
mas também o espaço próximo e distante, a terceira dimensão. Jogar com esses 
elementos é uma prática antiga, um jogo de volumes, de distâncias, de claro e escuro, 
que o Barroco usou numa escala menor e requintada. Na arquitectura contemporânea 
tudo isso assume outra importância, pelos volumes inesperados que os programas 
estabelecem e a técnica e a imaginação do arquitecto diversificam.” (Niemeyer, 1993, 
p. 28) 

 

 

 

Ilustração 71 – Conjunto de esquisso e fotografias da Biblioteca de Almada reveladoras de semelhanças na sua conceptualidade e 
concepção, João Santa-Rita, 2010 (Ilustração nossa, 2016). 
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No esquisso (Ilustração 72), o Arquitecto procura a concretização do edifício de uma 

forma mais aproximada, apresentando a textura do material para a fachada com 

cofragens verticais de madeira à vista. Desde modo, o Arquitecto consolida a ideia 

para o revestimento em betão armado para a fachada da Biblioteca. Através deste 

registo gráfico entendemos que o seu intuito é combater a cota baixa do edifício, 

acentuando a sua altura através da verticalidade da cofragem. O traço e trama 

verticais alongam o edifício, tornando-o mais esbelto, subvertendo a sua 

horizontalidade. Neste momento, para não encerrar a Biblioteca com o envolvente, o 

Arquitecto Santa-Rita conclui que o edifício não deve ter uma cota muito alta, porque 

“de alguma forma iria cortar a possibilidade às pessoas que ali vivem de terem uma 

frente mais amável. Por isso, o edifício situa-se mais baixo e estende-se no Parque” 

(Santa-Rita, 2016, apêndice A desta dissertação). Interessante perceber que num 

esboço prematuro e ainda em fase de evolução projectual já se encontra uma 

identidade relativamente à obra construída, como podemos observar nas fotografias 

compostas da ilustração 72. 

 

 

 

 

Ilustração 72 – Conjunto de registo gráfico e fotografias da obra, que explora e confirma a materialidade da fachada em betão 
descofrado, João Santa-Rita, 2010 (Ilustração nossa, 2016). 
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A ilustração 73 permite analisar a conjugação da sensibilidade, da funcionalidade e da 

liberdade plástica pessoal. O conjunto destes esquissos são o resultado do 

desenvolvimento do pensamento do Arquitecto e da inter-relação conceptual e formal 

que ele procura e estabelece. Estes têm uma função organizativa e estrutural, 

abordam vários temas importantes implicados nas próprias soluções do projecto, 

ajudando a estabelecer espaços, funções, relações, programa, materialidade, 

integração e configuração. 

“O processo técnico requer a esquematização através do gesto (físico) improvisado e 
obedece ao cumprimento de um objectivo mais ou menos definido (mental). Os 
desenhos, incluídos nos fenómenos visuais, permite estabelecer a ordem hierárquica 
daquilo que se valoriza.” (Molina, apud Rodrigues, 2010, p. 48) 

Observamos que o esquema gráfico, em conjunto com as anotações do Arqº Santa-

Rita, afirmam intenções objectivas e funcionais no projecto. A integração e 

configuração do edifício no lugar, espaço verde, envolvente, distribuição de espaços e 

programa são alguns dos propósitos que se tornam evidentes, pela primeira vez, ao 

longo da evolução projectual deste edifício. O esquisso apresenta decisões sobre a 

distribuição dos espaços interiores, dentro da categoria de adultos, crianças, serviços 

administrativos e sala polivalente, assim como, a referência do uso de cores como 

divisão das áreas. 

Santa-Rita afirma na entrevista prestada que, “o esquisso ajuda na procura de uma 

sequência de ideias, das clarabóias para os pátios, dos pátios percebe-se que o 

edifício deve-se ligar ao Parque e depois nasce a ideia dos canteiros.” (Santa-Rita, 

2016, apêndice A desta dissertação). No corte desenhado, analisamos que o edifício e 

o terreno do Parque encontram-se com diferentes altimetrias, compreendendo a 

intenção do Arquitecto de destacar o edifício no Parque construindo uma relação 

visual mais próxima entre o utilizador e a envolvente. A Biblioteca assenta nos 

canteiros elevando o edifício do solo, de modo a evidencia-lo no Parque e, por sua 

vez, os vãos situam-se rente ao chão, situando os vãos ao nível dos olhos para quem 

está no interior do edifício permitindo formalizar o propósito do Arquitecto quanto à 

conexão dos utilizadores ao Parque. 

No esquisso mais abaixo da ilustração, é evidente que João Santa-Rita mantém um 

registo gráfico muito claro quanto à utilização de materiais no projecto, destacando o 

uso do betão e do vidro através do desenho de uma trama vertical no alçado do 

edifício, que remete ao betão descofrado e à vista. 

No corte (Biblioteca | Parque | Piscinas) apresentam-se por fim anotações referentes a 

assuntos práticos para concretização do projecto (leitura dos registos – de cima para 
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baixo, esquerda para a direita). A partir de plantas, cortes e alçados propõe-se o 

fechar de decisões das mais variadas importâncias. Em todas estas imagens é 

perceptível a sua elaboração no sentido de servir na procura de soluções construtivas 

e de decisões que permitem tornar legível a ideia do projecto de arquitectura.  

Podemos ainda constatar, que o trabalho de João Santa-Rita é sustentado também, 

através do suporte nas maquetes como ferramentas essenciais ao processo 

projectual. Na mesma ilustração, verificamos que foram produzidas pelo menos cinco 

maquetes que acompanharam a evolução formal do objecto arquitectónico. As 

fotografias da Biblioteca são reveladoras da materialização das intenções de Santa-

Rita desenhadas no esquisso em referência. O edifício construído concretiza o que se 

pronunciou nos registos gráficos, como a forma, cobertura, material, relação utilizador 

e exterior através do grande vão e, manipulação de cotas na relação entre terreno e 

edifício. O processo projectual de João Santa-Rita passa pela concretização dos 

esquissos enquanto resposta prévia para as cartografias de carácter mais formal e 

funcional.  

Na seguinte ilustração (ilustração 74), o esquema composto por desenhos rigorosos e 

outros à mão levantada, confirma que estes são essenciais para o estudo da 

composição mental do espaço e dos pormenores construtivos na mente de um 

arquitecto. Santa-Rita compõe desenhos com recurso a colagens e sobreposição de 

folhas de papel vegetal de forma a melhor abordar todas as questões propostas pelo 

projecto.  

A primeira ilustração é composta por camadas. Os desenhos em papel branco e 

vegetal sobreposto apresentam uma forma rectilínea e pouco próxima da composição 

final construída. Entendemos que este processo faz parte de todas as fases do 

projecto, desde a mais primária até à concretização do mesmo. Visto que, observámos 

anteriormente que a evolução da forma do edifício encontrava-se mais desenvolvida 

no processo mental do Arquitecto e aproximada à sua formalização final. 
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Ilustração 73 – 1ª ilustração: Esquisso esquemático da Biblioteca, exploração do envolvente/verde, integração/configuração, morfologia 
do terreno, distribuição, estruturação/identificação, materiais, anotações, realizados por João Santa-Rita em 2010 (Ilustração nossa, 
2016); 2ª ilustração: Maquetes de estudo do projecto Biblioteca de Almada (à esquerda) (Ilustração cedida pelo atelier Santa-Rita 
Associados, 2016); 3ª e 4ª ilustrações: Fotografias da obra construída (à direita) (Ilustração nossa, 2016).  
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Este processo desenvolve-se ao longo do projecto e na evolução dos esquissos. Tal 

como pudemos observar na ilustração de cima, a planta, ainda de forma primária, já 

começa a definir elementos essenciais, assim como: definição de espaços, instalações 

técnicas e sanitárias, funcionalidades e disposição das áreas.  

A partir de um determinado momento, João Santa-Rita tem necessidade de desenhar 

com maior rigor, com recurso a escala e a medidas. O uso da cor ajuda a ler as 

propostas e a enfatizar os detalhes de maior relevância no processo de comunicação 

das suas decisões à equipa do atelier. Elementos como a inclinação pretendida para o 

tecto falso, pormenores de encaixes de vãos e espaços exteriores que entram pelo 

edifício, são assim marcados.  

Como um puzzle são impressas peças referentes a espaços programáticos que 

permitem compreender melhor as diversas áreas e a sua inter-relação funcional. 

Santa-Rita vai dispondo na folha e, posteriormente, esboça por cima. O recurso a 

colagens e sobreposição de folhas revela um procedimento muito particular no método 

projectual do Arquitecto, ajudando-o a adaptar a componente da forma do edifício com 

a função do programa.  

Os esquissos referentes à ilustração 74 revelam um estágio muito próprio do Arq.º 

João Santa-Rita e que se consubstancia no seu procedimento e modo de como pensar 

arquitectura. O apoio que o Arquitecto retira do desenho faz com que seja vital que 

este complete todas as fases do seu desenvolvimento mental. O desenho é gerador 

de arquitectura e só assim Santa-Rita pensa, analisa, conceptualiza, cria, formula e 

comunica. Pensar pelo desenho é um elo de ligação entre razão, idealização e 

emoção. Citando Alberto Carneiro, “O desenho é provavelmente a forma de expressão 

que sintetiza melhor a nossa relação com o mundo. Ele permite-nos, com a 

elaboração mental, o desenvolvimento de ideias e a descoberta do que ainda 

desconhecemos de nós mesmos” (Carneiro, 2002, p. 72). 

Nas bibliotecas tradicionais a luz é canalizada para o interior de forma a resguardar a 

ambiência das salas de leitura, fechando-as do exterior. A proposta do Arquitecto 

contradiz essa tendência, em vez de fechar a Biblioteca sobre si própria e torná-la num 

abrigo ou num lugar contido, explode com o conceito propondo abri-la. Uma Biblioteca 

para todos, porque faz parte de todos, assim como o conhecimento que ali podem 

adquirir. A existência de pátios parte do pressuposto de que o Parque Urbano deforma 

o edifício penetrando-o com a área verde.  
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Ilustração 74 – Desenhos rigorosos realizados à mão levantada, plantas e pormenores construtivos, com o auxílio a colagens e uso da 

cor, por João Santa-Rita em 2010 (Ilustração nossa, 2016). 
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“[…] existem alguns esquissos em que o edifício parece muito encerrado e 
excessivamente aberto apenas para o interior, quisemos, de alguma forma, destruir 
essa ideia de Biblioteca “caixa” em que tudo se passa no interior iluminado por 
clarabóias, mas sim um edifício que participasse mais com o exterior.” (Santa-Rita, 
2016, apêndice A desta dissertação) 

Apesar de Santa-Rita inicialmente querer colocar o edifício num ponto mais alto em 

relação à rua, com vários patamares de maneira a promover a Biblioteca perante o 

lugar, essa intenção não foi levada a cabo por conclusões avindas do trabalho de 

equipa entre o atelier e a equipa de paisagistas. Contudo, João Santa-Rita afirma que 

o que mais interessa é que nos seus esquissos essa intenção é marcante e evidente, 

e que esse pressuposto é o mais importante. 

“O esquisso ajuda nessa procura de uma sequência de ideias, das clarabóias para os 
pátios, dos pátios percebe-se que o edifício deve-se ligar ao Parque e depois nasce a 
ideia dos canteiros. Quanto a mim, a ideia era mais rica do que aquela que está 
construída. […] É pena que não tenha sido feito, existem apenas dois degraus em que 
o último já só é desenhado num lancil, mas os esquissos revelam isso que é o mais 
importante” (Santa-Rita, 2016, apêndice A desta dissertação). 

No esquisso, ilustração 75, o edifício desenvolve-se numa forma em que se entende 

que o mesmo estaria elevado relativamente ao solo, com um longo vão, clarabóias na 

cobertura e assente em um ou dois patamares/canteiros. Esta ilustração representa a 

resultante da pesquisa gráfica sobre o projecto Biblioteca de Almada e nela como que 

culmina a concretização e a assunção formal de todos os conceitos e elementos que 

articulam a resposta conceptual de João Santa-Rita, ao programa e ao lugar.  

Neste momento o projecto encontra-se em fase de finalização, o papel dos esquissos 

chega ao fim quando se atinge a concretização da resposta técnica, funcional e formal 

e os desenhos se enformam num contexto de rigor. Mas, a poética que alicerça o 

projecto e que envolve toda esta parafernália de desenhos preparatórios, que se foram 

moldando entre a sua mente e a sua mão, mantêm-se vivos e acabam por se espelhar 

nos resultados do percurso projectual.  

“Os esquissos ajudaram-me a percorrer ideias até ao momento que eu costumo dizer 
com algum entusiasmo que as clarabóias viraram pátios. É uma espécie de 
contradição, a clarabóia recebe luz do céu e é canaliza cá para baixo e o pátio abre o 
edifício para que a luz entre à vontade. Analisando os esquissos, os pátios são o 
resultado de uma pesquisa à volta da clarabóia onde a questão era só uma, como fazer 
entrar luz na Biblioteca.” (Santa-Rita, 2016, apêndice A desta dissertação) 
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Ilustração 75 – Esquisso pertencente ao caderno de capa preta de João Santa-Rita, registo com maior aproximação do projecto 
construído da Biblioteca de Almada, formato A4, 2010 (Ilustração nossa, 2016).
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 Para uma melhor compreensão deste projecto consultar os desenhos finais que constam no 
Apêndice D.  
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A ilustração 76 representa o esquisso escolhido pelo Arq.º João Santa-Rita como o 

mais revelador do projecto Biblioteca Maria Lamas de Almada. O esquisso revela a 

solução formal mais definitiva, para dar corpo à ideia de clarabóias que se 

transformam em pátios. Apesar de anteceder o esquisso anterior, ilustração 75, tanto 

na sua composição, como na resolução e esclarecimento, a ilustração 76 é o primeiro 

registo assertivo do Arquitecto que confirma toda a poesia espacial e conceptual 

pretendida. 

 

 
Ilustração 76 - Esquisso escolhido pelo Arquitecto João Santa-Rita como melhor representação do processo de invenção no projecto 
Biblioteca Maria Lamas Almada, formato A4, 2010 (Ilustração nossa, 2016). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objectivo fundamental na presente investigação foi procurar esclarecer a relação do 

Arquitecto João Santa-Rita com a prática do desenho no processo de invenção 

projectual. 

Esta dissertação inicia-se com uma breve introdução histórica sobre o desenho no 

processo de pensar arquitectura e o modo foi evoluindo. Consideramos que apesar de 

ser no Renascimento que surgem os primeiros esquissos de arquitectura, é durante o 

período Moderno que o esquisso assume particular relevância na praxis 

arquitectónica. O desenho na Arquitectura, até então condicionado por padrões e 

normas formais de representação, nunca antes tinha sido tão explorado pelos 

arquitectos como ferramenta no processo ideativo dos seus projectos. O poder do 

traço sobre a folha de papel, comandado pela mão do arquitecto autor, adquire um 

valor de grande importância no processo de geração e de comunicação de ideias.  

O Arquitecto João Santa-Rita foi escolhido como personalidade de estudo por conter 

um percurso biográfico e profissional inspirador no que toca ao tema proposto, “O 

Desenho no Processo de Invenção”. Através de uma entrevista a este arquitecto, 

assim como, através da leitura crítica dos seus cadernos gráficos e desenhos de 

diferentes formatos existentes no seu atelier, foi possível investigar o seu percurso e 

as influências que sofreu ao longo da sua actividade profissional, revelando-se 

fundamental para um melhor entendimento do modus operandi do Arquitecto Santa-

Rita através do desenho. 

É esclarecedor que no caso deste arquitecto, o desenho/esquisso é o resultado do seu 

pensamento arquitectónico enquanto veículo da mão sobre a folha de papel. 

Acreditamos que enquanto o projecto se desenvolve na mente de João Santa-Rita, 

existe a capacidade clara de representação da imagem mental em transformação 

durante o ciclo projectual, podendo afirmar-se em síntese, que a mão “pensa” projecto 

através do diálogo gráfico.  

É manifesto, durante esta investigação que João Santa-Rita utiliza o desenho na 

praxis ao idealizar e concretizar Arquitectura. Desenha sistematicamente num 

processo em que o pensamento cruza a dimensão espacial e formal da Arquitectura 

utilizando o desenho como elemento de ligação com outras disciplinas do projecto 

entendido como um todo. As suas ideias são desenhadas num processo de registo 

evolutivo conforme vai percorrendo as várias fases projectuais, desde o início até ao 

apuramento de síntese do pensamento. O acto de desenhar para este arquitecto é um 
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meio para processar e potenciar a ideia projectual, formalizando-a no papel. O registo 

gráfico projectual de João Santa-Rita é o resultado natural da oscilação entre a 

dimensão dedutiva e a indutiva, iniciando-se primeiramente com registos que revelam 

uma dimensão emotiva (indutivo), evoluindo com a sua metodologia para o registo de 

desenhos que apontam para uma maior racionalidade (dedutivo).  

João Santa-Rita compreende a potencialidade desta ferramenta, não como finalidade 

em si mas sim como potencializador de reflexão, que surge desde do início do projecto 

até ao acto de construir. Os desenhos, evidenciam a relação entre o processo mental 

e a finalidade que quer atingir através de registos que prometem intenções que ainda 

não estão presentes, mas que começam a revelar-se e a materializar-se através do 

riscar constante na folha de papel branco ou do vegetal. 

Concluímos que, no caso do Arquitecto João Santa-Rita, a mão acompanha o 

pensamento arquitectónico em todas as suas fases, funcionando como um veículo que 

envolve toda a evolução do projecto, desde a estudo do sítio, o propósito do projecto, 

o investimento na procura da forma, o encontro entre a intenção e a funcionalidade, a 

sua confirmação formal e por fim, a revisão construtiva no processo criativo. 

O conjunto de todos elementos de suporte de desenho, como, os post-it amarelos; os 

cadernos de capa preta e os rolos de papel vegetal, confirmam a necessidade 

sistemática que João Santa-Rita detém de desenhar enquanto pensa arquitectura. 

Não existem, de algum modo, nestes suportes gráficos outros registos senão os deste 

carácter, sendo todos desenhos que transmitem a intensidade da vontade de criar 

arquitectura. Entendemos isso através do traço constante, persistente e intenso dos 

seus esquissos, que são reveladores de um processo sistemático de procura e 

questionamento da forma e do conceito. Em nenhuma fase o Arquitecto Santa-Rita 

prescinde do desenho para questionar e solucionar questões do projecto, desde a fase 

da procura da ideia/forma até à correcção de desenhos rigorosos.  

Esta investigação conduz a uma reflexão sobre o exercício do desenho no processo 

projectual de ideação do Arqº João Santa-Rita, onde o desenho é uma ferramenta 

fundamental e dinâmica no desenvolvimento da sua prática profissional, para a 

expressão e a comunicação de ideias, sendo esta uma das suas maiores virtudes 

gráficas. 

Na leitura comparativa dos três projectos, no que concerne ao sítio, constatam-se três 

situações distintas. No primeiro caso de estudo, a Estação Metropolitana, situa-se no 

centro da rotunda Marquês de Pombal em Lisboa, com a singularidade de ser uma 
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obra subterrânea de enorme complexidade estrutural. No segundo caso, a Biblioteca 

Municipal de Almada, resulta de um terreno sem grandes constrangimentos de 

envolvência, visto tratar-se de um projecto implementado num terreno árido e plano. 

Por último, o Restaurante de Beja, situado num complexo projecto de reabilitação 

urbana na cidade de Beja, numa antiga lixeira, tinha de algum modo de marcar uma 

linha e um ponto de partida num terreno projectado de raiz.  

Verificamos que, nestes três projectos embora o Arquitecto se situe em ocasiões 

distintas na vida pessoal e profissional, com o intervalo de tempo entre dez anos, 

sempre manteve o desenho como fio condutor do desenvolvimento projectual 

apoiando-se fundamentalmente nesta ferramenta para projectar a sua arquitectura. A 

importância do desenho não se resume às várias funções que pode adquirir no 

processo de arquitectura, mas principalmente torna-se vital como elemento 

estruturante no pensamento deste arquitecto. 

Uma questão pertinente definida à partida nesta investigação, foi entender se na visita 

às obras construídas era possível experienciar a espacialidade proposta pelos 

esquissos do Arquitecto. Verificámos que, durante o processo evolutivo projectual, 

João Santa-Rita define, com clareza, o conceito e o espaço que pretende para cada 

projecto, através da variação de intensidade do seu traço e dedicação de tempo a 

desenhar/esquissar em cada projecto, tornando-se possível experienciar no local 

idênticas características formais e espaciais que os desenhos à mão levantada já 

antecipavam. 

Num momento em que a tecnologia ocupa um lugar cada vez maior na nossa vida, é 

pertinente rever a importância operativa do desenho na metodologia de pensar 

Arquitectura. Qualquer que seja o futuro do projecto de Arquitectura, entendemos que, 

este será sempre privilegiado com a prática do desenho no processo de invenção. 

Esta investigação permitiu-nos concluir que mais do que construir a ideia através do 

desenho e este ser um alicerce estruturante na evolução do projecto, João Santa-Rita 

utiliza o desenho sob uma dimensão cognitiva própria ao longo de todo o percurso 

projectual de produção do pensamento arquitectónico. O desenho assume assim, um 

registo pessoal e substancial para João Santa-Rita, como uma forma de linguagem e 

escrita sem palavras que assiste no pensamento e comunicação da Arquitectura. 
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ENTREVISTA AO ARQUITECTO JOÃO SANTA-RITA  

- realizada por Samanta Cardoso de Menezes, Junho de 2016 -  

 

SCM: Sente que de alguma forma a Escola do Porto foi importante para a sua 

descoberta do desenho como ferramenta projectual. Este processo desenvolve-

se e aprofunda-se nos quatro anos de curso em Lisboa? 

JSR: Quando estudei no Porto em 1979, havia uma figura que começava a ter grande 

importância, o arquitecto Álvaro Siza Vieira. E sobretudo havia uma grande influência 

através do desenho que era um modo de representar, de entender e comunicar e 

como tal um percurso obrigatório. Não havia aluno que não fosse convidado a comprar 

uma esferográfica Bic e usar folhas de papel de máquina. Havia dois aspectos muito 

importantes: a representação e a interpretação da realidade. Ir para a rua registar os 

diferentes aspectos que a cidade nos revelava dos elementos construídos, até aos 

aspectos ambientais, como jardins; árvores; parques, até um desenho mais minucioso 

que tinha que ir mais longe e entender a estrutura de alguns dos elementos desde, a 

árvore; à folha; ao tronco e por aí fora. 

Havia deliberadamente uma intenção no sentido da abordagem através do desenho 

que se fazia compreendendo a dimensão daquilo que se queria pensar e representar. 

A perspectiva ocupava um lugar primordial. Não era uma perspectiva qualquer, eram 

umas perspectivas muito focadas em vários pontos, ou seja, invariavelmente quase 

todos os alunos acabavam por representar vistas como se posicionassem abaixo do 

plano de referência. São aquelas imagens que se conhecem do Siza. 

Mas o que é certo é que esse tipo de representação deixou muitas marcas nos alunos, 

quanto mais não seja, logo um apontar de que a síntese daquilo que se vê é 

fundamental. Portanto, há um eliminar de tudo o que não cabe naquela forma ou 

exactamente naquele desenho.  

Depois, um aspecto importante é a percepção do claro/escuro, como nós sabemos, 

associado ao uso da linha há também a intensidade que é dada para reforçar planos. 

Estes aspectos foram essenciais, digamos que marcaram cada um da sua maneira e a 

mim marcaram me profundamente. Havia claramente uma intenção de ensinar o 

desenho enquanto ferramenta privilegiada. 
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Esta questão é essencial, e há uma outra, que também tem a ver com a própria 

sequência daquilo que se imagina que se quer representar e do que se quer atingir. 

Nas sequências que nos eram apresentadas, em que o esquisso surgia também como 

evolução e construção de uma ideia, era é fundamental para entender o que vai 

acontecendo a cada momento de um projecto.  

É evidente, que isso era uma coisa muito marcante e muito característica da Escola do 

Porto, pois tinha a ver com aquela pessoa e com a forma como ele fazia uma 

aproximação através do desenho, através sobretudo, do esquisso, da forma ele 

representava e via o mundo.  

Obviamente, no Porto isso tinha uma importância extrema na forma como era 

dominante no processo à aproximação da arquitectura, que não sucede nos anos 

seguintes em Lisboa. O desenho é uma coisa que se aprende, mas muito dissociada 

do projecto, ou seja, o modo como nós aprendíamos o desenho no Porto estava 

intimamente ligada ao projecto, aprendíamos a olhar para a realidade com uma 

determinada intenção.  

Em Lisboa, a aprendizagem do desenho é uma coisa muito mais técnica. Portanto, eu 

nem me lembro de ter ouvido coisas no Porto que em Lisboa se falava, como o círculo 

das cores; a construção das cores, etc…  

No Porto isto era algo como já fosse adquirido na nossa bagagem do ensino 

secundário. Lisboa, nesse ponto de vista, era um ensino muito mais técnico, em que o 

desenho e a representação eram deixados à própria liberdade de cada aluno. Nós não 

conseguíamos perceber muito bem a relação entre o desenho, quer fosse na 

modalidade de esquisso e de procura de uma ideia, quer fosse na modalidade de 

representação. Era-nos difícil perceber onde é que encaixávamos essa disciplina, 

enquanto no Porto era muito evidente que a representação era uma coisa muito 

essencial, portanto o desenho era o mais sintético possível. Também era muito notório 

no esquisso, que tinha uma determinada intensão e representava uma determinada 

pesquisa, em Lisboa isto não existia, não havia essa relação porque desenho era uma 

disciplina muito mais autónoma.  

SCM: Mas como aluno no Porto sentiu que levou essa aprendizagem para Lisboa 

ou é algo que se perdeu? 

JSR: Era algo que já estava intrínseco na pele e já não saía, e assim era que, tanto 

para os alunos do Porto que lá ficaram como os como eu vieram para Lisboa. 

Desgraçadamente, sempre com aquela sensação de que quem sabe desenhar sabe 
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projectar, quem não sabe desenhar não sabe projectar, que é um equívoco! Na Escola 

do Porto talvez fosse entendido assim, era algo fundamental e essencial. Quase que 

não se podia ser arquitecto sem se saber desenhar, sem saber desenhar daquela 

maneira, e representar daquela maneira. Não se podia ser estudante de arquitectura 

se não se soubesse utilizar aquela ferramenta daquela forma. E isto estava tão 

enraizado na forma de aprender e ensinar que era quase indissociável. 

Lisboa não era nada disso, como referi eram coisas autónomas. Mas é evidente que 

quem passou pelo Porto tinha um maior gosto e apetência pelo desenho. Obviamente 

que uma vez passado por aquela experiência era só uma questão de a alimentar. No 

meu caso, aproveitei aquilo que tinha aprendido e procurei tirar o maior partido do que 

me tinham ensinado e nos quatro anos de curso seguintes aprofundei por vontade 

própria porque fazia parte do meu modo de trabalhar e pensar arquitectura. 

SCM: Quais foram as principais figuras e referências que influenciaram 

determinantemente o seu percurso?  

JSR: A representação do século XVIII que marca-me muito. Sobretudo, os desenhos 

de Piranesi, que é algo que eu só conheci no meu segundo ou terceiro ano da Escola 

de Arquitectura em Lisboa através da Professora Maria Calado quando nos introduziu 

uma série de livros do Giulio Carlo Argan. Alguns deles sobre os revivalismos do 

século XIX. Aparecem sobretudo antes disso, ainda os arquitectos revolucionários, os 

homens que acompanham a Revolução Francesa e acompanham toda aquela 

revolução de ideias de um novo ideal, como o Ledoux, Baulle, entre outros. 

Simultaneamente acontecem as visitas aos restos do Império Romano, Egipto, Grécia 

e a descobertas de todas essas arquitecturas. E a representação de Piranesi surge de 

um modo mais livre e espectacular como o caso dos Carceri. Interessam-me muito 

como representação e como uma espécie de intensificação do que tinha aprendido, 

por oposição a um desenho muito essencial mas marcado também por questões muito 

importantes como toda a representação do claro/escuro, naturalmente nas gravuras de 

Piranesi acontecem de um modo muito mais intenso, sobretudo na representação do 

espaço.  

Nesse ano, também descobri Sant’Elia. Com um grande afastamento entre um e outro, 

mas não são assim tão estranhos um ao outro, mesmo na própria representação e até 

no tipo de coisas que ambos procuram. Sobretudo em edifícios de escala maior, 

cidades mais complexas, uma ideia de cidade moderna, uma ideia de cidade em que 

na própria construção do espaço e dos edifícios, existe um grande entrosamento e 
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relação daquilo que são os novos modos de circulação e a expectativa que isso cria 

num determinado tipo de cidade.  

Portanto, de alguma forma os dois, mesmo de tempos muito distintos, com quase 

duzentos anos de diferença, são muito próximos em algumas coisas, ou seja, a 

intensidade da representação do espaço são, de certo modo compagináveis.  

Muito distante está ainda uma outra figura, o Frank Lloyd Wright, e sobretudo a 

representação do objecto quase concluído. São os desenhos a lápis de cor que me 

fascinam bastante, não só o modo de representação mas também o próprio método de 

desenhar. O que criou um problema grave, uma espécie de fractura entre um desenho 

muito mais formal como o de Frank Lloyd Wright, muito mais formal na representação, 

no tipo de vistas, sempre os mesmos ângulos e nas perspectivas, até no próprio 

processo de expressão tão diferente a lápis de cor suave, por oposição aquelas 

imagens negras impuras do Piranesi e à intensidade de Sant’Elia. 

A estes associa-se ainda uma quarta personagem, Erich Mendelsohn, sempre com a 

mesma questão que é a intensidade daquilo que se procura e como pode ser 

registada. No caso de Mendelsohn, por exemplo, há desenhos que são de uma 

essencialidade quase total, já só marca os aspectos essenciais. Se os edifícios são 

predominantemente horizontais, então os traços são fortíssimos horizontais. Mas se 

virmos a sequência dos esquissos da Torre Einstein, muito expressionistas na forma 

como são representados com grandes pinceladas negras muito marcantes, mas ao 

mesmo tempo, remetem também para uma representação de alguns desenhos de 

Piranesi.  

Foi este o modo como essas figuras de referência me influenciaram no desenho, 

sempre com uma questão que me parece essencial, talvez seja um aspecto 

importante no modo como eu desenho, abordo e utilizo a ferramenta do desenho, de 

facto algo que é entre muito essencial e muito intenso. Não me satisfaço muito com 

um risco, por oposição a alguns arquitectos, é algo que preciso de confirmar e que a 

ele se associem outras coisas. Essa intensidade do desenho está muito mais próxima 

dessas gravuras do Piranesi, de espaços de grande intensidade e de grande 

complexidade.  

Sendo que, os desenhos de Frank Lloyd Right interessavam-me muito pela luz e pelo 

modo como desenhos tão minuciosos privilegiavam apenas alguns pontos. Apercebi-

me mais tarde que eram desenhos de atelier e não de autor. Sempre me questionei 

como é que ele tinha tempo para fazer todos aqueles desenhos e percebi-me que, 
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provavelmente, os desenhos passavam por ele, mas não eram feitos pela sua própria 

mão. 

Claramente marcou-me numa fase de certo romantismo no que eu representava e 

fazia, principalmente, porque estava a trabalhar para outros. Muitas vezes funcionava 

mais como um ilustrador do que alguém que está a pensar alguma coisa para mim, 

mais do que ter um modo de representação, procurava vendê-lo. Havia quem gostava 

mais ou menos e quem gostava pedia-me para ir ao atelier e fazer algumas 

perspectivas. 

Mas há medida que essa pele foi ficando para trás, de quem vende o desenho para 

quem pensa através do desenho, é natural que algumas coisas se vão perdendo. Essa 

influência de representação do Frank Lloyd Wright foi caindo, era uma espécie de pele 

fininha que me tinha ajudado em algumas coisas e foi desaparecendo. Até mesmo, a 

própria utilização de grande intensidade do uso da cor do lápis de cor e de cera, que é 

algo que em mim aparece nos finais dos anos oitenta e vai desaparecendo. A cor fica 

para marcar coisas muito essenciais ou quando quero reforçar qualquer coisa, e isso é 

um aspecto essencial a forma como vou olhando para o desenho. 

Depois, também não vou deixar de referir, que quando conheço o trabalho da Zaha 

Hadid, nos anos oitenta, fascinam-me imenso aquelas pinturas e a representação 

através da pintura. Sobretudo, a ideia de que o desenho pode ser algo que se constrói 

e que se reinventa, e isso interessou-me muito. Não é que eu tenha alguma vez 

considerado fazer o salto que ela fez através do desenho, mas o desenho da Zaha 

Hadid do ponto de vista da representação; da destruição do objecto e da análise do 

objecto era muito inventivo, e isso interessou-me bastante. Não os coloquei como 

referência, mas como sim um interesse mais para vincar que o desenho era uma 

forma possível de aproximar e representar arquitectura.  

SCM: De que modo os desenhos do seu pai tiveram influência no seu próprio 

tipo de desenho? 

JSR: Não lhe sei bem dizer, porque eram desenhos de uma natureza muito distinta. 

Penso que, directamente na forma de desenhar não influenciou muito porque são 

opostas. Mas, de num certo ponto sim, porque o desenho é um instrumento através do 

qual se pesquisa e se analisa, portanto teve muita influência. Até porque, vi-o muitas 

vezes desenhar e percebi que aquela ferramenta podia ser direccionada de 

determinadas maneiras. Desse modo posso identificar essa influência, até porque o 

nosso modo de desenhar era muito distinto e nem sequer era com recurso aos 
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mesmos utensílios. Sempre desenhei ou a lápis de carvão ou a tinta-da-china e o pai 

sempre desenhou a lapiseira ou a esferográfica Bic.  

São modos muito distintos de trabalhar mas também relativamente aos próprios 

formatos, eu gostava de desenhar em dimensões grandes e o meu pai em desenhos 

mais pequenos. Desenhar em formatos grandes é o meu grande encantamento. 

SCM: Enquanto professor, o processo de pensar e desenhar arquitectura com os 

alunos é intencional? Como é que transmite esse método, fundamental para si, 

aos alunos? 

JSR: Aqui existe uma grande história, é que os alunos mudaram ao longo dos anos. 

Os alunos desenhavam muito mais do que hoje em dia, porque obviamente o desenho 

era essencial no modo de pesquisar e para a grande maioria deixou de ser. A meio 

dos anos noventa, a aprendizagem do desenho era ainda essencial e fundamental, se 

bem que eu transmita isso aos alunos é muito difícil de fazer compreender. Existem 

muitos alunos que não sabem mesmo desenhar, é frequente acontecer, e sobretudo 

existe uma grande dissociação.  

Eu não sei como é que nos dias de hoje funciona a escola do Porto, não conheço bem 

a realidade para ver como é esse processo. Mas, a verdade é que as escolas de hoje 

ensinam o desenho muito mais como uma disciplina autónoma do que uma disciplina 

complementar que eu conheci no Porto que nos forçava a olhar para, representar; 

estudar; esboçar e a aproximar através do desenho. 

Hoje existem muito mais ferramentas, e se calhar, os modelos passaram a ter uma 

importância muito maior na aprendizagem. Nós produzíamos talvez uma maquete por 

ano, e era para a representação final do objecto. Hoje em dia não há aluno que não 

reproduza milhares de maquetes ao longo do curso! Em compensação nós criávamos 

imensos desenhos a favor dessa pesquisa. 

Mesmo que procure insistir, mas a verdade é que o aluno saltou desse modo de vista. 

Há quase uma recusa do desenho enquanto modo de pesquisar, de registar ideias e 

de evoluir através desses registos. Assim como existe uma grande dificuldade em 

desenhar e representar, construindo uma ideia de representação. Acaba por ser um 

exercício difícil porque quase que não se encontra eco nenhum do lado de lá.  

Pelo contrário na minha altura, o desenho era a nossa única arma de representação e 

estudo, com ele fazíamos tudo, pensávamos; representávamos; ilustrávamos… 
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É curioso que tenho tido alguns estudantes de fora, sobretudo franceses, para quem o 

desenho ainda tem importância. É muito fragmentada a forma como se exprime enão 

é a mesma lógica para todos os estudantes, mas aparece o desenho ainda como uma 

espécie de herança. Mas para a maioria dos alunos em que o desenho é algo que não 

existe, mas sim o pensar através do computador. E a Arquitectura começa a ser 

perigosamente a construção de coisas, a partir de formas, de linhas, a partir de uma 

ferramenta que é o computador.  

Um outro aspecto é que, mesmo para o aluno, o registo através do desenho tem a 

particularidade de se perceber um percurso, que no computador não se vê o rasto 

desse desenvolvimento, nada fica registado senão no desenho final. 

Um caderno de esquissos tem essa grande vantagem, percebe-se o que se pensou, e 

como é que se foi pensado, de que forma se foi abordando e evoluindo. Para um aluno 

este suporte é muito importante porque existe uma história registada, mas não o 

fazem por uma questão de tempo, organização ou de disciplina. E isso escapa! Neste 

aspecto do ensino, em que os alunos eram obrigados a pensar através do desenho, 

penso que tinha essa grande virtude sobre a própria aprendizagem, que é o de ser 

capaz de olhar para trás.  

Para mim, a grande falha dos alunos de hoje em dia não saberem desenhar vê-se em 

determinadas situações, por exemplo, tratam quadrados e rectângulos, cubos e 

paralelepípedos como se fossem a mesma coisa. O próprio desconhecimento do 

desenho leva-nos também a desconhecer algumas coisas da linguagem, como se 

aborda e se imagina. E isso é algo que procuro contrariar, mas, com muito pouco 

sucesso. 

Aliás, fico muito agradado pelo penúltimo Prémio Pritzker atribuído a Wang Shu. É um 

homem que desenha muitíssimo bem e que representa aquilo que é o seu percurso 

através do desenho de uma forma muitíssimo marcante. É algo que, veio confirmar, 

que apesar de tudo, o desenho ainda não desapareceu.  

SCM: Como Arquitecto o desenho é a sua principal ferramenta projectual? 

JSR: Por tudo aquilo que lhe disse, de alguma forma é porque é aquela que está mais 

próxima e aquela que permite avaliar e testar. Se bem que, eu considero que as 

maquetes sempre foram um processo idêntico não estão é tão próximas e fáceis.  
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SCM: São complementares? 

JSR: Eu acho que sim, mas não sei em que momento. Por vezes uma delas dá-nos 

mais coisas que outra, mas no geral acho que sim, são inevitavelmente 

complementares. Contudo o desenho e a maquete são ferramentas muito distintas, e 

de facto, nunca nos chegou nenhuma maquete do Piranesi aos nossos dias, nem do 

Sant’Elia e do Frank Lloyd Wright. Chegaram-nos algumas maquetes do Corbusier e 

não me lembro de ver maquetes de estudo do Mies Van der Rohe. 

Existe uma personagem que é o Louis Kahn que introduz a maquete no pensamento e 

na estrutura do pensar arquitectura. Sendo um homem que desenhava muitíssimo, de 

uma forma marcante e pessoal, o próprio trabalho dele de desenho era fundamental 

na sua obra e na pesquisa através do desenho. Curioso era que só utilizava plasticina 

para fazer as suas maquetes, por ser um material muito plástico, vibrante, muito 

expressivo, fácil de trabalhar e de destruir e voltar a fazer.  

Se olharmos para o Siza os desenhos e as maquetes aparecem sempre como auxiliar 

ou para confirmar algo. Isto para dizer que, de facto, pode haver uma pesquisa muito 

concentrada no desenho e ter a maquete como apoio. Mas também é curioso que, por 

exemplo, o Koolhaas tinha a determinada altura uma série de colaboradores italianos 

e o desenho tinha um peso muito importante. Mais ainda, a sua mulher sendo pintora, 

o atelier sucumbiu imenso à representação através da pintura.  

Eu acho que de facto são complementares, o desenho permite ver muitas coisas, e eu 

considero que o percurso que se constrói com o contributo do desenho e das 

maquetes é rico, porque exploram a mesma coisa de modos diferentes.  

SCM: Na leitura do Professor Braizinha, “O esquisso é uma aproximação e o 

desenho uma representação”. Quando é que na sua obra devo referir esquisso 

ou desenho? E para si qual é que é a diferença entre ambos? 

JSR: É uma questão interessante, mas devo-lhe dizer que nunca fiz diferença 

nenhuma. Sei que se dão muitos nomes, mas genericamente intitulei-os de desenho. 

Portanto, são tudo desenhos! Não faço nenhuma diferenciação entre esquissar e 

desenhar.  

No fundo penso que o desenho, ou a através deste se pode procurar e representar 

uma ideia. E quando digo que se pode procurar, se calhar é o desenho de esquisso e 

quando se pode representar é o desenho de representação.  
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O que isto quer dizer é que há um momento em que se procura através do desenho. O 

desenho é a ferramenta que auxilia a encontrar o lugar das coisas, do espaço, da 

geometria, o modo de se encaixar e encontrar num determinado contexto. 

Por outro lado, existe outro momento em que se descobrem as coisas e depois é 

preciso representá-las de uma forma rigorosa, ou melhor, com outro tipo de rigor 

porque o tal desenho de procura também tem outro tipo de rigor.  

Eu nunca fiz esse tipo de diferenciação, genericamente, é o desenho que se faz em 

determinado momento e de diferentes modos, mas é de facto sempre o acto de 

desenhar. O esquisso talvez seja uma especialização do desenho, mas custa-me 

imaginar que o desenho é uma coisa que se pode fragmentar. Do mesmo modo, que o 

projecto é algo completo, para mim não existe fase de pesquisa, e depois a fase 2 e a 

fase 3, no fundo é um processo único e para mim o desenho também é um processo. 

Podendo ter momentos diversos, obviamente, depende da natureza de cada 

momento, mas considero que é sempre desenhar. Não me parece que se possa 

especializar tanto.  

Os ingleses fazem muito isso, têm uma espécie de ilustradores nos ateliers muito 

grandes que fazem os chamados artist impressions. São pessoas altamente formadas, 

que fazem uns desenhos incríveis cheios de pinceladas, é um desenho muito típico 

inglês, que se encontra em vários ateliers. Sabem desenhar incrivelmente os planos e 

pontos de fuga, com canetas de feltro, fortes no claro/escuro, uma coisa 

poderosíssima que fazem todos! Comparando é a forma como nós aprendíamos na 

Escola do Porto a desenhar segundo um modelo que é do Álvaro Siza Vieira, aqueles 

também aprendem o mesmo tipo de aprendizagem que lhes permite fazer aquilo.  

É uma especialização, são muito bons a representar assim, depois há outros que são 

bons a representar as sombras e outros ainda noutra coisa qualquer. Confesso que 

aplicado à ideia de quem utiliza o desenho custa, ou seja, é-me difícil imaginar que 

alguém que é bom a fazer aquelas perspectivas não seja bom a fazer outra coisa com 

o desenho. O problema é que eles só são bons a fazer aquilo.  

Aliás, por exemplo, numa das primeiras perguntas, há um homem que eu não referi, 

Hugh Ferriss um grande ilustrador americano dos meados do século XX que fez 

desenhos incríveis de Manhattan, com todos aqueles arranha-céus. Faz ilustrações 

para vários arquitectos, fazendo lembrar muito o Piranesi, usando uma forte 

componente das sombras, claro/escuro, ele sim era dotado para representar mas não 

dotado para imaginar ou andar para trás.  
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Se pegarmos nas imagens do Piranesi, conseguimos perceber isso, que por detrás 

daquelas gravuras estava imenso estudo. E estavam presentes vários momentos do 

desenho ate chegar ali. No Hugh Ferriss é mais difícil, é quase só o esboço e a 

representação, não existe algo intermédio de como aquilo foi pensado.  

Isto para finalizar que eu não sinto essa diferença, para mim é tudo desenho.  

SCM: Em que medida o esquisso/desenho revela o pensamento da Arquitectura? 

JSR: Eu penso que sim. Algo que sempre me interessou foi a ideia por detrás de um 

esquisso consegue-se sempre antever aquilo que se procura. Se marco uma coisa 

com um traço muito delicado, estou a querer exprimir essa delicadeza. Por outro lado, 

se passo com algo muito forte, como os desenhos da Torre Einstein do Mendelsohn, é 

porque quero que isso domine. E eu acho que o esquisso, de alguma forma, transmite 

isso.  

Os Coop Himmelblau a certa altura fizeram uma experiência que consistia em 

desenhar de olhos fechados e depois tentar representar aquilo que fizeram. 

Obviamente que se sabe que, se fechar os olhos apesar de tudo o cérebro tem o 

comando sobre a mão. O olhar ajuda a confirmar as dimensões e limites, mas o 

cérebro de alguma forma é que comanda a escrita. E uma vez aprendendo a escrever 

também se cegar continua a conseguir escrever, falta-lhe depois o controle que o olhar 

ajuda a dirigir.  

É evidente que o esquisso ajuda a revelar esse pensamento da Arquitectura, 

sobretudo, ajuda a revelar o que quero da Arquitectura, se quero uma arquitectura de 

síntese ou uma mais complexa, e penso que tudo isso se transfere no desenho e no 

esquisso.  

Não é por acaso que se for para algumas vertentes de arquitectura o esquisso é algo 

que desapareceu. Eu vim agora da Bienal de Veneza e vi milhões de maquetes, 

grandes; pequenas; enormes; gigantes, e acho que vi meia dúzia de desenhos!  

No entanto sei que para alguns que lá estão representados o desenho ainda é uma 

ferramenta, é através dele que as coisas são pesquisadas, mas há muitos que não. 

Por exemplo, qual será o valor do esquisso no atelier como o Norman Foster? Eu não 

sei….Não faço a menor a ideia, nem sei sequer se existe, se eles não chamam logo os 

tais ilustradores que fazem desenhos fantásticos de representação e já está!  

O carácter que o esquisso adquire de poder traduzir muito facilmente uma ideia, acho 

que é um aspecto que o desenho tem que quanto a mim é muito mais forte que uma 
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imagem concluída. Uma imagem concluída é uma imagem fechada, o sonho 

praticamente não existe e só existe a vontade de ver a realidade. Enquanto o 

esquisso, por exemplo, é um campo de possibilidades muito grande e é interessante 

depois perceber se na obra foi ou não fiel.  

Nos esquissos do Álvaro Siza, nunca existe uma representação do real, tem sempre 

uma aproximação à realidade. Se, por exemplo, agarrarmos nos esquissos do Museu 

Iberê Camargo, com todas aquelas rampas, a beleza dos esquissos é que nos dão a 

ideia que vai ter umas coisas assim. De facto, se olharmos para aquele esquisso, 

depois de construído mantêm-se fiel, acho que é o lado da expressão que um 

esquisso pode representar. 

Esse é o lado que me interessa no esquisso, o tal desenho de procura mas que ajuda 

a perceber quais são as opções que estão em causa. Penso que o esquisso tem essa 

beleza, a capacidade de ser muito sintético ou exaustivo mas sempre com a 

capacidade de traduzir algo que imaginamos e de ser altamente identitário. 

SCM: Sabe-se que desenha em folhas de papel com muitos metros de 

comprimento, nas quais vai registando um conjunto de ideias em contínuo. 

Contudo, este processo de registar e esquissar é contrastante com os desenhos 

que faz em formatos muito pequenos, como os post-it. Como lida com esses 

limites? Os formatos influenciam o que desenha e como desenha? 

JSR: Na verdade não utilizo só esses dois modos de desenhar, utilizo também os 

livros de desenhos. São três formatos com componentes muito distintos, os rolos são 

em papel vegetal, os cadernos em papel branco tipo cavalinho e os Post-it são em 

formato pequeno e de cor amarela. Portanto, são três formas de diferentes de 

desenhar: Pequeno amarelo, médio branco, grande transparente, e por vezes, muito 

raramente, o grande opaco.  

O porquê de cada um? Quando posso desenho em livros, é o que mais gosto e 

permite-me trabalhar numa página, com uma intenção, onde sintetizo uma ideia e 

posso duplicar usando frente e verso da folha.  

Como é que surgem? O livro foi sempre onde desenhei, ou por outra, sempre 

desenhei em formatos grandes porque sendo estudante de arquitectura tinha muito 

tempo livre, logo podia desenhar quando pudesse e quisesse. O tempo é um dos 

problemas na vida de qualquer pessoa. É essencial gerir esse tempo, saber o tempo 

que se tem e no que se dedica. Rapidamente percebi que o meu tempo não era o 
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mesmo que enquanto jovem arquitecto, naturalmente não podia transportar para todo 

o lado um rolo de papel para desenhar, daí surgiu o livro de desenho.  

Primeiramente, usei livros de tamanho A4 de trezentas páginas e depois fui reduzindo 

a espessura dos livros por ser extremamente pesado transportar. Mas tive sempre a 

vontade de desenhar em grandes formatos, e portanto no atelier é fácil ter grandes 

folhas e rolos de papel para desenrolar, então transformei isso àquilo que preciso que 

é ter espaço para olhar o desenho, reflectir, com uma dimensão que me permita ver e 

portanto usei isso como um método. 

O porquê de um rolo de papel? Porque um rolo permite andar para trás e para a 

frente, correr tudo em contínuo, como as películas antigas de filme ou fotografia. E o 

rolo permite desenrolar e estar a olhar para todo o processo com uma visão 

panorâmica, ver o desfazer da ideia e o voltar da mesma. Agrada-me que as ideias 

sejam desenhadas e eu quase que entre no desenho, isso só é permitido em grandes 

formatos.  

Recentemente, para uma exposição em Macau de obras do Arqº Manuel Vicente, foi 

pedido a várias pessoas que trabalharam com ele que fizessem uma espécie de 

comparativo entre o trabalho de atelier e a sua obra. E fui ver o que eu fazia na altura 

quando trabalhava no seu atelier, e são tudo coisas mais ou menos com formatos 

grandes. Os formatos pequenos é meramente uma necessidade, não ter onde 

desenhar e portanto procurar todos os momentos para ter sempre um bloco pequeno 

que se leva para todo o lado e se desenha. Como não tem muito espaço, tem algo 

bom, não se pode desperdiçar logo tem de ser algo muito objectivo ou sintético porque 

não cabe lá muita coisa. Também tem essa vantagem de fazer um exercício de 

depuração daquilo que estou a pensar, de síntese, e isso é o que me agrada. E pois 

agrada-me perceber como nas iluminuras dos missais antigos em que os desenhos 

têm imenso detalhe com um desenho altamente elaborado numa escala muito 

pequena, porque estes formatos permitem isso. Ao contrário de pensarmos que estes 

formatos são altamente inibidores, para mim funcionam bem por isso. E depois 

permitem desenhar confortavelmente em todo o lado!  

Tem outro aspecto, que permite rapidamente chegar a um livro e montar aquela 

sequência toda e mais uma vez se tem uma espécie de filme. O que gostava é que 

fossem brancos em vez de amarelos, embora, o amarelo marque bem a margem. 

Os formatos grandes têm a vantagem de, como no cinema, desenharmos diversas 

cenas, repetindo várias sessões e com uma vantagem que nada se perde. 
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Eu devo dizer que não é propriamente um achado, eu vi isto há muitos quando visitei o 

atelier do arquitecto americano, Michael Rotondi, que tinha recentemente se separado 

dos Morphosis, e vi uma coisa incrível que era uma mesa enorme de trabalho com 

uma folha de papel vegetal e uma manivela de lado que enrolava e outra do outro lado 

que desenrolava. Esta ideia do rolo que se vai desenrolando achei que era um bom 

modo de evoluir do bloco de esquisso para algo mais contínuo e mais abrangente. É 

um modo diferente de registar, saltando de escalas, sem qualquer aparente 

metodologia, não utilizo isto com alguma sequência, o que varia é em que 

circunstâncias me encontro e qual o melhor formato para desenhar. 

SCM: Mas, como dizia, quando pensa em desenhar o formato influência. Se 

desenhar num post-it existe uma reflexão antes do acto, num grande formato já 

não é assim… 

JSR: Sim, claro! O post-it obriga a essa síntese. Apesar de desenhar há pouco tempo 

em Post-it, isso aconteceu por mero acaso. Tinha que preparar uma exposição, com 

determinados prazos de entrega, e apesar de saber exactamente o que queria fazer 

não tinha tido tempo para preparar nada. Percebi que ou trabalhava todos os dias com 

uma média de trinta desenhos por dia ou não iria conseguir fazer a exposição. E por 

isso optei por um formato pequeno para conseguir chegar ao final do mês e inaugurar 

a exposição. A partir daí também me apercebi da comodidade que é. 

 SCM: Os seus esquissos parecem revelar mais perguntas do que respostas. O 

desenho é um processo mental inacabado em si mesmo? 

JSR: O esquisso por natureza penso que é uma ideia fechada sem estar concluída. 

Ou seja, o esquisso contém muita coisa mas não está desenhado e registado. Está 

sim esboçado, mas até o esquisso se transformar noutro tipo de rigor as coisas ainda 

se transformam muito. O esquisso é isso mesmo, forte mas ainda com coisas em 

aberto.  

Eu sei que, por vezes, estes processos revelam muitas hesitações. Mais do que 

apostar numa metodologia de projecto, gosto de colocar interrogações, se bem que ao 

mesmo tempo tenho que dar respostas. Mas nesse percurso em que se desenrola um 

grande lençol, há imensas perguntas que aos poucos se começam a transformar em 

respostas aos vários problemas que são colocados, começando insistentemente a 

repisar um determinado assunto.  
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De facto, a verdade é que o desenho é um processo que é construído de muitas 

maneiras, coisas que imaginamos; ambicionamos e outras que procuramos e não 

conseguimos, portanto não sei se é inacabado.  

O que é que faz um quadro estar completamente finalizado? E uma obra estará 

completamente finalizada? É mesmo aquilo e nada mais? 

São questões que colocamos e são tão pertinentes que, em todo o final do século XX 

e XXI, os homens e arquitectos não fazem mais do que acrescentar coisas em algo 

que já está feito. Isso prova que coisas que já estão tratadas como acabadas muitas 

vezes acrescenta-se mais alguma coisa. Se ela estivesse completamente fechada não 

havia espaço para transformações. 

E se calhar o desenho é isso mesmo. Não é por acaso que, hoje mais espartilhado e 

mais difícil, mas no passado os desenhos iam para a obra e as obras continuavam a 

ser alteradas, era recorrente. E isso revelava que, de facto, mesmo um desenho com 

determinado tipo de rigor afinal ainda conseguia resistir a conjunto de alterações a 

esse mesmo desenho.  

Por tanto, esta ideia que o desenho é um processo mentalmente inacabado, se calhar, 

tem mesmo essa carga, nós só damos por acabado quando se conclui uma obra. 

Sendo que, muitas vezes, quando se conclui uma obra ainda temos intolerâncias se 

algumas coisas não podiam ter sido alteradas. 

Os esquissos colocam perguntas porque justamente são aproximações a uma ideia, a 

tentar captar e registar aquilo que procuramos, cada vez mais aceleradas e próximas, 

finalmente começamos a ter respostas. Sendo que há espaço para um processo que 

só se conclui com a obra. Qualquer ideia de arquitectura e representação só está 

mesmo concluída com uma obra, até pode ser como as pinturas do Le Corbusier onde 

ele não parava de pintar e repintar, nunca se dava por acabadas. E talvez uma obra 

seja isso mesmo, continua-se a alterar até atingir o rigor da obra, o momento em que 

as coisas parecem ter encontrado o lugar de cada uma, a sua dimensão, contributo, e 

o espaço parece estar finalmente completo.  

SCM: O desenho como elemento descritivo ou evocativo? 

JSR: E acho que podem ser as duas. Através do desenho, podemos evocar diversas 

coisas, algo que queremos trazer; tentar; vimos e queremos invocar para esse 

processo do desenho, e também é descritivo, porque penso que o desenho descreve 
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sempre alguma coisa. Tanto descreve o esquisso como descreve o desenho. 

Trabalham todos para o mesmo mas de modos diferentes. 

SCM: Isto faz-me fazer-lhe uma questão relativamente a este tema do desenho e 

esquisso. Numa resposta anterior referiu que, para si, o desenho e esquisso 

eram iguais, tudo é desenho. Mas ao longo da nossa conversa existe uma 

diferença de conceitos no seu discurso. Gostava que me conseguisse esclarecer 

essa distinção. 

JSR: Tenho o mundo dividido da seguinte maneira, chamo esquisso a tudo o é 

desenho que procura qualquer coisa e que tem o rigor do registo livre da mão, e 

chamo desenho, com outro tipo de rigor, àquilo que já é um desenho tratado e 

traduzido em escalas com medidas precisas. É isto que distingo.  

Porque mesmo este desenho rigoroso continua a ser um desenho de pesquisa, mas 

de facto já não é o desenho da mão livre, é um desenho feito com outro tipo de 

representação. 

Não se pode dividir esquisso e desenho porque o esquisso também é desenho, o 

esquisso é um acto de desenhar. Ou seja, tudo é desenho, só que há um que tem a 

configuração de esquisso por ser mais livre e mais intuitivo, distante do rigor das 

escalas e dimensões, mas não é a representação do objecto em desenhos 

convencionais, como plantas; alçados; cortes. Se bem, que um esquisso pode ser uma 

planta, corte ou alçado, mas não é aquela representação de rigor. 

SCM: Existe uma ligação muito estreita entre a mão e a mente. Quando procura 

as respostas arquitectónicas como integra, no processo do esquisso, o lugar e 

as dimensões referentes às exigências de carácter funcional, regulamentar, 

interdisciplinares, económico para garantir o projecto. Estas questões revelam-

se imediatamente na fase de esquisso e afinam-se na fase de desenho ou são 

imediatamente na fase inicial cruzadas e resolvidas? 

JSR: Eu penso que sim, existe uma relação inegável entre a mão e a mente. 

Referindo-me a mim, creio que os processos estão inevitavelmente ligados, existe 

claramente um processo de pensar primeiro e depois procurar através do desenho. 

Evidente que há momentos em que essa comunicação é imediata, parece que se 

desenha ao mesmo tempo que se pensa, uma ligação muito forte entre esses dois 

momentos.  
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A riqueza do desenho de arquitecto penso que é, com uma base bidimensional, uma 

folha de desenho, conseguir traduzir uma quantidade de coisas. Se olharmos para 

uma planta somos capazes de saber com rigor o período que foi construído através de 

sinais ou símbolos. Conseguimos perceber se é uma planta Gótica, Barroca, 

Renascentista através da sua forma, da sua estrutura, do seu desenvolvimento e 

desenho das colunas, etc… Essas arquitecturas transmitiam isso, ou melhor, os seus 

desenhos tinham essa capacidade.  

Tal como eu acho que um desenho hoje permite perceber também uma quantidade de 

coisas. Quando se esquissa, esquissa-se para algo específico e esse desenho 

incorpora tudo o que nós imaginamos. 

Quando pergunta “Quando procura as respostas arquitectónicas como integra, no 

processo do esquisso, o lugar e as dimensões referentes às exigências de carácter 

funcional, regulamentar, interdisciplinares, económico para garantir o projecto…”, isso 

está lá tudo. Ou seja, se eu tenho que resolver um cinema e estou a pensar numa 

escada, das duas, uma, ou vou pensar numa escada grande para despejar todos os 

visitantes ou penso em cinco escadas pequenas que no fundo é a repartição de uma 

escada grande. Portanto está lá tudo! A segurança, o espaço, a ideia de arquitectura e 

tudo o resto.  

O desenho integra-se em tudo isso. Como já referi, se eu desenhar uma parede e fizer 

um risco muito fino ou muito grosso eu estou a definir um tipo de parede, se calhar 

uma é de alvenaria de pedra e outra de vidro. Através do desenho eu consigo ter este 

tipo de representação e daí tirar conclusões. O desenho regista isso tudo, e assim o 

deve ser senão o risco é uma evolução de uma coisa que depois não tem sequência.  

O esquisso transmite maior ou menor complexidade construtiva, mais ou menos 

recursos. Por exemplo, o Pavilhão que o Zumthor fez para a Feira da Hannover em 

representação da Suíça, mas era um espaço aberto com paredes de madeira, isto dito 

assim parece simples mas, quando se vêem alguns esquissos aquilo são paredes com 

talvez um milhão de peças de madeira porque são feitas com pequenos tacos que são 

postos em diferentes posições, tudo montado à mão. Aquilo não era só uma parede de 

madeira, era uma parede com um milhão de peças de madeira, e isso é algo que o 

esquisso revela, até do ponto de vista daquilo que vai ser a realidade económica 

desse projecto, os custos e recursos envolvidos.  

Se isso se revela na fase de esquisso ou numa fase de desenho mais avançada, eu 

penso que se revela logo no esquisso, e depois é só uma afinação. Claro que o 
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esquisso tem coisas que não consegue revelar porque não tem esse rigor, mas ainda 

assim tem sempre indicações do que aquilo vai ser. Num esquisso posso traduzir se 

as pessoas são convidadas a entrar no edifício ou não, se é algo para abrir ou para 

fechar, para afastar ou aproximar, para criar uma barreira ou convidar. 

SCM: Verifica alguma alteração nos seus esquissos depois de conhecer o lugar 

do projecto? 

JSR: Esta pergunta só se põe para concursos internacionais e muito distantes. Eu 

dou-lhe o exemplo, eu faço muitos concursos para a Polónia e conheço razoavelmente 

bem o país, mas hoje em dia recebemos a informação toda do local com vídeos e 

fotografias, e também é possível, de uma forma deformada, visitar o local através de 

sites. Também existe o próprio conhecimento que nós fomos aprendendo a ter, não 

quer dizer que não cause surpresas, mas se calhar para alguns lugares muito 

singulares faz-nos falta e é mesmo preciso ir. Mas de facto há concursos que não 

possível, e eu acho que isso, é de tal modo que os concursos hoje em dia têm muita e 

boa informação que passam por arquitectos.  

Por outro lado, quando se ganha um concurso eu acredito que seja porque a visão foi 

adequada para esse local porque o percebeu, e se assim for e ganhar o concurso tem 

sempre forma de ajustar em função da realidade.  

Mas eu penso que um projecto destes nunca é feito na ignorância, é sempre feito com 

conhecimento. Infelizmente existem factores muito importantes que acabam por 

passar se não visitarmos o local, como por exemplo, a selecção das vistas, 

orientações, o ruído, o movimento do sol naquele local…isso de facto, são coisas 

preciosas que por vezes escapam. 

Lembro-me que quando fiz o concurso na Polónia para o Museu dos Judeus em 

Varsóvia, eu só lá tinha ido uma vez e do que me lembrava é que era uma cidade 

completamente plana e tinha como principal particularidade espaços públicos muito 

grandes, conseguindo abranger visualmente grandes distâncias porque não tinha 

muitos obstáculos. Se houver objectos altos no meio da cidade consigo facilmente 

referenciar, e apesar de não ter estado nesse local específico estas lembranças 

ajudaram a construir o projecto.  

De facto, acho que é fundamental ir ao lugar. Antigamente fazia-se o registo com o 

desenho, depois fazia-se o desenho com o auxílio de algumas fotografias, hoje em dia 

existem milhares de fotografias e filmes. Se então por vezes não existe grau suficiente 

de informação então mais vale nem sequer participar. 
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SCM: De que modo a realidade manipula os seus esquissos e se revela no 

projecto construído? 

JSR: Esta pergunta vai de encontro a algumas coisas que já falámos. Ilustrações de 

projecto muito especiais que são desenhados para lugares que não existem, 

evidentemente que aquilo que existe no contexto físico tem uma importância enorme 

no projecto. Por exemplo, se calhar se não houvesse um Parque a Biblioteca Maria 

Lamas não seria assim, portanto existe uma influência enorme do contexto físico no 

projecto, como digo, a Biblioteca podia acolher o seu contexto de um modo 

completamente distinto. Evidentemente que isso se sucede numa espécie de 

constante contaminação do projecto através daquilo que é a realidade a todos os 

níveis, também se for um edifício num espaço urbano isso é exactamente o mesmo no 

contexto urbano, mais marcante ou confinado o mesmo se passaria.  

Eu penso que se revela do mesmo modo no projecto construído, que é caso da 

Biblioteca de Almada ou do Restaurante de Beja, tudo aquilo que de alguma forma foi 

sugerindo foi passado da realidade para o esquisso, passa depois para o projecto e se 

afirma na construção. Que no caso do Metro Marquês de Pombal é um pouco 

verdade, é uma realidade completamente distinta, é um mundo já definido. Ou seja, 

enquanto os outros eram lugares que não existem e era preciso ser construídos, 

aquele eram espaços que não existiam que precisavam ser construídos, havia espaço 

mas não havia Arquitectura ou havia elementos mas não havia espaço. Tudo isso 

passa essa realidade que contamina os desenhos todos de uma ponta a outra, 

parecendo que é essa a questão que conduz a pesquisa, mas depois acaba por ser 

transformado em projecto e construção. 

SCM: Numa leitura crítica das suas obras, como se revela formal e 

espacialmente a intencionalidade e expressão gráfica que se constata nos seus 

esquissos e desenhos de projecto? 

JSR: De alguma forma está respondido nestas questões, ou seja, para alguns dos 

esquissos mais marcantes, como eu lhe dizia, da História da Arquitectura são estudos 

de Piranesi que depois levaram às gravuras, simplesmente não estão construídos e 

por isso não temos uma referência e portanto essa expressão gráfica do Piranesi não 

aparece traduzida em obra. Por exemplo, no Sant’Elia também não acontece porque 

não há obra que se consiga perceber, mas no caso de Mendelsohn é muito expressivo 

essa passagem de um desenho muito expressionista, muito vincado, muito marcado e 

com uma intencionalidade fortíssima, depois para a obra entende-se perfeitamente. 

Como os caricaturistas, que pegam nos nossos traços e os vincam muito pegando nas 
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nossas coisas mais dramáticas e nos transformam naqueles desenhos porque é isso 

que nos retiram. 

Os esquissos do Mendelsohn parecem por vezes caricaturas dos edifícios antes de 

construídos, portanto ele caricaturou uma realidade que não existe. E se eu 

estabelecesse um paralelo o Koolhaas escreveu um livro que se chamava Context, e 

estabeleceu uma relação que cada edifício tem um ícone, os edifícios são 

transformados em seres humanos caricaturados.  

Isto para dizer que acho que se sentem estas marcas de impressões gráficas que 

surgem no esquisso são sobretudo em edifícios, como os três casos de estudo que 

escolheu, muito marcante. A intensidade gráfica de alguns desenhos da Rotunda do 

Marquês relevam uma exaustão de elementos de pilares, vigas e abobadas, é de facto 

aquilo que de alguma forma está traduzido e de reflecte na construção.  

SCM: Relativamente aos seus desenhos, Delfim Sardo cita no livro Fragmentos 

de Cidades Enquanto Labirintos: “São desenhos desertificados, obsessivos e 

intensos que mergulham em duas tradições: uma visão setecentista e labiríntica 

do mundo descendente de Piranesi e a utopia das cidades imaginárias de 

Constant”. De que modo estas duas referências influenciam o seu desenho e a 

forma como se expressa? 

JSR: Eu diria que a intensidade da Arquitectura é algo que não tem uma correlação 

directa com o desenho. Ou seja, a Arquitectura é de uma intensidade enorme cuja 

representação em desenho não é a mesma intensidade que o Delfim Sardo aqui fala, 

ele refere-se à intensidade também do ponto de vista da densidade, penso eu. Vamos 

acreditar que assim seja. De qualquer modo o que eu referia aqui é o seguinte, essa 

desertificação de que fala o Delfim Sardo refere-se àqueles desenhos da exposição 

Fragmentos de Cidades Enquanto Labirintos, na sua intenção, obsessão, por aí fora… 

Não há dúvida nenhuma que Piranesi é uma figura que recorrentemente aparece em 

alguns desenhos meus pela intensidade do espaço e o que é representado a preto e 

branco, luz e materialidade. Mas o que mais me interessa na obra dele é a criação de 

situações inesperadas tais como, pegando no caso dos Carceri, representações de 

espacialidades que não existem na História. Tudo aquilo que estas imagens 

transportam são elementos que nos são familiares, são ambientes que até nos 

parecem particulares embora sejam coisas que são trazidas para ali de uma forma 

inesperada criando uma situação nova.  
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Nesta “visão setecentista e labiríntica do mundo descendente de Piranesi” de facto 

existe isso, mas existe também uma outra coisa, o labirinto não é um fim em si 

mesmo. Mas existe uma questão que assim o é, a procura de espaços que se 

sucedem ou de arquitecturas que são construídas de diversos espaços, que 

articulando uns e outros conseguem de alguma forma uma espécie de enredo ou de 

percurso, que nunca é de facto daquela tradição mais moderna e Miesiana em que é 

através de uma quase apreensão total do espaço que eu vou descobrindo depois 

coisas e vou ficando atento a modificações que há de escala. Por exemplo, eu entro 

no Konig Galerie em Berlim e eu apreendo-o num todo, mas se eu imaginar que um 

espaço do Piranesi podia ser um hall, eu não abarco aquele espaço todo.  

Portanto, não há dúvida que os meus desenhos estão mais próximos dessa 

construção ainda que não seja do labirinto com um fim em si mesmo, mas de uma 

construção que pode de ter qualquer coisa de labiríntico. Um exemplo muito concreto 

disso, o Metropolitano da Rotunda Marquês de Pombal, eu podia ter feito uma espécie 

de limpeza geral daquele espaço de modo a torná-lo muito mais claro e perceptível 

num primeiro momento, mas pelo contrário procurei tirar partido de todos os aspectos 

que já diferenciavam os diferentes momentos e ainda acentuá-los para criar essa 

espécie de jogo de percurso que se vai descobrindo.    

O labirinto sempre como algo que se vai descobrindo, mais próxima daquilo que mais 

tarde o Corbusier veio a chamar a promenade architectural. De facto, existe um lado 

da Arquitectura que nos atrai e que nos faz descobrir coisas, como na Villa Savoye. 

A questão da “utopia das cidades imaginárias de Constant” talvez não seja pelo lado 

da utopia mas pelo factor dessa vontade de construir cidade, de imaginar que todas as 

cidades são distintas umas das outras e portanto existe um espaço para se criar 

situações também elas diferentes.  

O meu fascínio com o Constant é sobretudo a forma como pega noutras áreas e 

transporta para a Arquitectura das cidades. Ele propõe escalas completamente 

diversas, mega estruturas que percebemos que são pontos referenciais em diferentes 

momentos da cidade, como temos edifícios que são uma espécie de edifícios que são 

cidades dentro deles mesmos. De facto, esta realidade aparece por vezes nos meus 

desenhos trazida para um ambiente mais carregado. 

Nós estamos agora a fazer um concurso, que eu diria que começa com as pedras do 

Piranesi e acaba com as megas cidades de Constant. Ou seja, parte de uma coisa que 



João Santa-Rita - O Desenho no Processo de Invenção 

 

Samanta Q. Cardoso de Menezes  171 

é explorar a ruína para terminar numa mega estrutura que absorve tudo, que é o 

objecto mais próximo das cidades de Constant.  

SCM: É sabido que a sua referência a Giovanni Piranesi é fundamental na sua 

prática arquitectónica. O que há de tão fascinante na ideia de utopia e prisões 

imaginárias? 

JSR: O caso de Beja uma lixeira, um baldio à entrada da cidade que quando se 

entrava tinha-se o cemitério de um lado e uma enorme lixeira de depósitos de 

materiais do outro. Existe algo de utópico quando se diz: vamos fazer aqui o Parque 

da cidade! No fundo é transformar uma lixeira na coisa mais querida da cidade para 

aqueles habitantes. Aquele Parque transformou-se num lugar mágico em Beja, as 

pessoas passeiam e vivem o espaço na sua plenitude, para além de que empregou 

muita gente.  

Eu acho que isto no fundo tem algo de utópico, pegar numa coisa degradada e torná-

la em algo bom e bonito. A utopia vem de fazer coisas que não são compagináveis, 

não tem a ver com pendurar um edifício na Lua. As utopias transformam-se noutras 

coisas, a Humanidade demorou milhares de anos a transformar uma construção de 

massa para uma construção leve, entre a Torre Eiffel e a Pirâmide do Egipto há quase 

cinco mil anos de distância. Isto é possível, graças a arriscarmos construir utopias!  

Penso que Piranesi procurava sobretudo identificar tudo o que tinha à sua disposição, 

o que tinha conhecido no mundo Romano, Grego e ruínas Egípcias que esse mundo 

novo lhe trouxe. Penso que o que ele desejou foi encontrar uma solução num novo 

momento da história salvaguardando-se nos elementos convencionais da Arquitectura, 

trazendo isso tudo para uma espécie de arquitectura debaixo da cidade. Portanto esta 

ideia de prisão, de espaço de sacrifício, de tortura mas também é um espaço 

altamente congestionado de elementos, cheio de impossibilidades, algo imaginado e 

levado ao extremo. Foi isso que sempre me seduziu, esta ideia de representação 

arquitectónica em que se percebe que o espaço é fundamental. A Arquitectura é o 

espaço, o espaço encerrado é fundamental, assim como a luz.  

Como Corbusier dizia que Arquitectura é o espaço e as formas iluminadas e 

recortadas pelo Sol, para mim é tudo isso mas dentro. É a luz que entra e que ilumina 

os espaços, criando as sombras, mas no interior. Sobretudo foi isso que sempre me 

fascinou.  
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SCM: A Nova Babilónia é um labirinto inesgotável nas suas variações, uma 

cidade cuja característica principal seria a sua transformação constante, tudo seria 

temporário e espontâneo contra a racionalidade e automatização das concepções 

modernas. Como arquitecto identifica-se com este pensamento? 

JSR: Cem porcento, claro! É exactamente isso que me fascina no Constant, essa 

capacidade que ele imagina a cidade por mais permanente que possa ser é sempre 

temporária. Há decisões que estão acima do que os arquitectos fazem, acima das 

próprias cidades e acima dos políticos. Acontecimentos e fenómenos que se impõem a 

todos, como ninguém imaginou que Lisboa ia ser destruída por um terramoto. 

Portanto, dentro de um certo sentido tudo é temporário. Num determinado patamar, a 

cidade é quase como uma decisão política, transversal, totalitária, unilateral, mas 

numa outra escala é algo que se constrói todos os dias espontaneamente. Ou seja, 

enquanto num ponto da cidade está o Presidente da Câmara a tomar decisões, no 

outro ponto existe alguém a fechar a varanda; a pintar a fachada; a subir o telhado, 

etc… A cidade é uma espécie de micro organismo que se vai poluindo. Este carácter 

temporário que a cidade tem existe porque as pessoas também mudam e os seus 

modos de utilizar a cidade.  

A própria cidade de Lisboa mudou muito em cinco anos, foi um fenómeno espontâneo 

que ninguém imaginava, uma mistura entre o que os estrangeiros exigiam à cidade e o 

que os jovens que vieram de fora quiseram implementar no seu país. O exemplo das 

esplanadas explica bem isso, hoje em dia existem esplanadas em todo a parte! As 

esplanadas abriram Lisboa, mas é um fenómeno que nos faz pensar que talvez seja 

um modo temporário de utilizar a cidade. 

Portanto, quando refere que “tudo seria temporário e espontâneo contra a 

racionalidade e automatização das concepções modernas”, não tenho dúvida 

nenhuma que é o rumo da cidade enquanto organismo vivo. Este lado temporário é 

algo que nós na Europa não sentimos muito, mas em Macau numa semana existe 

uma loja numa rua e noutra semana essa mesma loja como os mesmos donos já 

tinham mudado de negócio para um outro mais rentável. Mais ainda, se eu pensar que 

ao longo de trinta anos, que é mais ou menos o que dista de quando cheguei a Macau 

até hoje, Hong Kong subiu trinta andares por cada dez anos percebe-se assim o que é 

uma cidade temporária. E quando saí de Macau em 1990 os edifícios tinham em 

média trinta e cinco andares e estava a ser construído o edifício mais alto da cidade 

com setenta e dois andares. Em 1998, quando lá voltei, os edifícios de trinta e cinco 

andares já estavam escondidos pelos de setenta e dois. E quando voltei de novo a 



João Santa-Rita - O Desenho no Processo de Invenção 

 

Samanta Q. Cardoso de Menezes  173 

Macau, há cerca de dois anos, Hong Kong estava a nivelar pelos cem andares. Ora, 

isto é uma realidade que nós não conhecemos em Lisboa, mas aquilo é de facto uma 

cidade que tudo muda, é fascinante!  

Não há dúvida que a dinâmica das cidades é algo muito mais parecido com aquilo que 

Constant imaginava, e se quiser ir mais longe, os Archigram imaginavam cidades 

mutantes, onde os edifícios se moviam por vontade própria para encontrar o seu lugar. 

Não tenho dúvida nenhuma que eu sou muito mais próximo deste pensamento do 

Constant, em que a cidade é construída, habitada e movimentada pelo Homem. E 

como o Homem é um ser inconstante, de facto, tem tendência em mudar aquilo que 

encontra e as novas gerações têm disposição de impor o que são as suas 

sensibilidades, os seus modos de ver e vontades. 

SCM: Sente que de algum modo os novos estudantes de Arquitectura perderam 

a estímulo de procurar arquitectura através do desenho e da elaboração de 

maquetas tendo o computador passado a desempenhar esse papel, como 

auxiliar e basilar na procura e construção da ideia projectual? 

JSR: Eu diria que em primeira instância sim. E talvez vou ser um pouco mais radical, 

ou seja, eu acho que o desenho foi completamente abandonado. Penso que, um 

estudante de Arquitectura já nem sabe para quê que serve o desenho, mesmo 

brilhantes alunos de Arquitectura que eu tive não sabem o que é o desenho, 

eventualmente sabem por fazer um corte ou uma planta à mão e sabem que isso o 

pode ajudar e trazer alguma coisa. Mas não tenho dúvida nenhuma que o esquisso de 

arquitectura é algo que desapareceu, não existe na Arquitectura praticamente.  

Estou a ser um pouco radical, mas como lhe digo, penso que nas gerações mais 

novas o desenho não existe, enquanto, que há trinta anos atrás não havia concurso, 

trabalho ou publicação que não tivesse um esquisso, fosse de quem fosse havia 

sempre esquissos. Hoje em dia pega-se numa revista e não existem! As novas 

gerações têm outros recursos, as maquetes é uma delas. Enquanto o desenho perdeu 

toda a sua importância, a maquete ganhou-a toda. O que é um pouco estranho, 

porque uma maquete demora muito mais tempo que um desenho e é algo que posso 

transportar para todo o lado. Não consigo entender, mas a verdade é que transmitem; 

dão e vêem-se coisas diferentes!  

O desenho não é perceptível por todos, um modelo é algo que todos entendem, por 

exemplo, para alguém que não seja desta área olhar para um desenho muitas vezes 

não é entendido, mas para um modelo é mais fácil entender pontos de referência; 



João Santa-Rita - O Desenho no Processo de Invenção 

 

Samanta Q. Cardoso de Menezes  174 

escalas e distribuição de espaços. Para os novos estudantes as maquetes ainda são 

algo que apreendem; compreendem e percebem que têm uma grande mais-valia no 

seu projecto. Aquilo que demorariam muito mais tempo a compreender do que de 

outra forma, ajuda-lhes a perceber a dimensão, as escalas, as proporções, a 

espacialidade de uma forma mais perceptível. 

Eu penso que, apesar de tudo, para mim a maquete ainda joga muito acima do que a 

imagem em 3D, eu continuo a preferir ou o esquisso ou a maquete à imagem 3D. 

Porque em 3D pode-se controlar uma imagem mais ou menos agradável; sintetizar; 

torná-la mais ou menos realista, mas o esquisso dá uma espécie de liberdade. Dou um 

exemplo, os esquissos da Torre Einstein têm muito mais poder do que qualquer 3D 

que se pudesse ter feito, continuo a preferir um esquisso do Frank Gehry a um 3D do 

edifício dele, porque no fundo um 3D acaba por ser uma coisa muito mais genérica, 

não tem uma identidade.  

Isto para os alunos é uma verdade enganadora, julgam que controlam os 3D, mas são 

sempre ângulos deformados, que não são exactamente como o ver com dois olhos. 

Existe uma perda de valor do desenho em favor da maquete, no meu tempo 

esquissava-se muito e as maquetes eram uma coisa muito rara, hoje em dia a 

produção de maquetes é algo variadíssimo e o esquisso muito raro. A maquete é 

muito mais apoiada pelo desenho de computador do que o desenho à mão levantada. 

Portanto passou a haver muito mais maquetes de diferentes materiais e escalas, e de 

facto a maquete cumpre muito bem esse objectivo de “auxiliar e basilar na procura e 

construção da ideia projectual”, serve tanto para os alunos como para os professores.  

Não é que o desenho por me ser algo tão caro e essencial que tenho esta ideia, é 

porque de facto eu acredito verdadeiramente que o desenho traduz muitas coisas. O 

desenho regista os momentos, percebendo-se uma evolução, enquanto a maquete 

não representa tudo, mesmo que represente um corte não representa todos os cortes.  

Nesse sentido, no ponto de vista até da aprendizagem, tem uma capacidade que 

quanto a mim os alunos desperdiçam. Ainda mais porque são convidados a aprender 

a desenhar, é como se em vez de terem aulas de desenho tinham aulas de modelismo 

para que no fim desse tempo em vez de porem em prática o que aprenderam, punham 

de parte e começavam a desenhar! O mesmo acontece aos alunos de hoje, com todas 

as aulas de desenho que têm e depois escolhem utilizar a maquete como instrumento 

principal de procura de ideia.  
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SCM: O desenho continuará a ser essencial, no futuro próximo ou distante, para 

o acto de pensar e fazer arquitectura? 

JSR: Acho que algumas figuras introduziram de novo o desenho na avaliação da 

Arquitectura, como o Wang Shu e, de outra forma, os Studio Bombay. Ali o desenho 

está presente num conjunto de pessoas singulares, fazendo-me acreditar que neste 

momento há-de haver muitos seguidores que vão querer segui-los na sua 

representação.  

Parece-me que o desenho vá perder importância, mas que há-de ser sempre um 

instrumento de trabalho para uma quantidade de gente. Não vejo uma espécie de 

limpeza do desenho, até porque nós temos de pensar que existem milhões de 

arquitectos no mundo, milhares de Escolas de Arquitectura e muitas delas apoiam-se 

no desenho como representação. Por outro lado, não acredito que alguém que não 

saiba desenhar consiga representar mesmo que depois abandone o desenho, mas há 

uma série de coisas que permanecem dentro de nós como avaliações; modos de olhar 

e de aprender que tem a ver com aquilo que desenhámos. Já não sei quem dizia, mas 

ou era o Tadao Ando ou o Mario Botta, “Porque é que as minhas primeiras casas se 

parecem tanto como as do Corbusier? Porque eu no meu autodidactismo, uma das 

coisas que fiz foi desenhar as casas do Corbusier e quando eu arrumei os livros dele e 

comecei a fazer projectos, a minha mão só desenhava como o Corbusier porque 

estava ensinada a isso.” 

Fica registado na memória, nos gestos e é muito difícil de se perder, mas eu creio que 

o desenho suscita um fascínio, porque não há ninguém que não se fascine com o 

desenho, seja alguém que saiba desenhar e o entenda ou seja alguém que não sabe 

nem se interessa. O computador faz tudo o que eu quiser porque tem comandos, mas 

também faz para outra pessoa qualquer, mas a minha mão não consegue desenhar 

assim, um pouco como a mente, não se compra nem se vende, não vem no programa, 

tem esse fascínio e essa curiosidade. Não há nenhum arquitecto que perante um bom 

desenho de arquitectura não avalie de uma forma diferente de um bom rendering. O 

rendering é uma questão de operador, sensibilidade, compreensão, capacidade de 

intuir aquilo que alguém lhe transmitiu, mas é uma questão de programação, num 

desenho à mão eu não tenho modo de construir. 

A certa altura havia um programa de computadores que transformava os 3D em 

esquissos, era a coisa mais traidora que se possa imaginar, porque no fundo cria uma 

ilusão de um desenho que não existe, mais ainda, todos os desenhos depois 

comparados são iguais.  
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Isto para dizer, que apesar de tudo o desenho tem o seu lugar. Agora, desenho em 

arquitectura e o esquisso ao contrário de se ter generalizado, tornou se quase a 

excepção, só alguns iluminados é que sabem desenhar e isso para mim é uma 

subversão do que é o desenho. Todos deveriam saber fazer e ser capazes de 

manipular como grande ajuda da compreensão da Arquitectura. Na geração do meu 

pai todos sabiam desenhar, porque a forma como tinha entrado para o curso pedia 

provas de desenho de representação, uns com mais paciência e mais dotados outros 

menos, mas todos no geral se debruçavam sobre o desenho. 

De facto, isso hoje em dia, perdeu-se para noventa por cento da nova geração sendo 

traduzido noutras coisas como o computador como ferramenta e o caderno deixou de 

ser. Para mim há algo de estranho nisto, o desenho levou séculos a ser construído e 

ser entendido, atinge na Renascença uma espécie de pico, onde se descobre; explora 

e formulam Tratados, livros fabulosos de estudo, emergem grandes figuras como o 

Leonardo da Vinci; Palladio; Piranesi, a seguir vem a Arquitectura Moderna recheada 

de pesquisa através do desenho, havendo ainda há uma geração que se recorre ainda 

muito a este desenho, dos anos 30/40, e a partir daí o desenho vai perdendo 

importância. Como é que uma disciplina que está suportada pelo desenho pode perder 

essa importância? Isso para mim é que é muito incoerente. Se não tivéssemos a 

passar representar através de outras coisas eu ainda entendia, mas não existe outro 

suporte.  

É como se eu tivesse uma coluna e de repente tirei-lhe a base. Como é que se 

aguenta? Para mim o desenho é a base e neste momento o papel do desenho 

esvaziou-se. Dificilmente consigo imaginar alguém a esforçar-se a aperfeiçoar um 

instrumento que a maioria não tem interesse nenhum. Ainda para mais que na maioria 

das vezes não tiveram uma aprendizagem, como outros alunos tiveram na António 

Arroio ou na Escola de Artes, e vêm de áreas completamente distintas para 

Arquitectura. Por isso se ouve, ‘Eu não sei desenhar e tenho medo. Logo, não entendo 

que desenhar é uma coisa que se aprende’. Mais, quanto a mim, a qualidade do 

desenho não tem a ver com ele ser mais fiel ou mais perfeito, tem a ver com o rigor 

que o desenho tem de traduzir ou não uma ideia. Desenhos relativamente 

inexpressivos para alguém, podem ser maravilhosamente desenhos de Arquitectura 

porque traduzem algo que nos entendemos e sentimos.  

Isto para dizer, que o papel do desenho foi-se perdendo. Eu acho difícil, pelo menos 

nos próximos tempos, a que o desenho tenha uma maior importância, até porque, a 

Arquitectura antigamente era praticada por uma elite boémia e com ideias inovadoras, 
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isso tudo acabou, já não existem vanguardas da Arquitectura, uma vanguarda é uma 

coisa que prossupõe um certo combate contra aquilo que está estabelecido. Eu 

também acho que esta massificação da Arquitectura tornou impossível certas coisas, e 

como dizia há pouco, o desenho que era algo para todos passou agora a ser só para 

alguns.  

SCM: Quais são as questões fundamentais do projecto Biblioteca Municipal de 

Almada? 

JSR: Existe uma questão social. Uma biblioteca para um bairro segregado com 

problemas sociais complexos em que a auto-estima não impera nem o 

reconhecimento do direito ao conhecimento, por isso, o Município queria que a 

Biblioteca repusesse essa falha naquele grupo de pessoas que ali habitam. 

Outro aspecto fundamental é que não era um lugar e portanto a Biblioteca deveria 

ajudar a construir essa ideia. Havia um descampado, uma espécie de terreno que se 

estendia até ao Tejo completamente devoluto e esse sentido de lugar era importante 

estabelecer. Por outro lado, como a Biblioteca é o primeiro edifício que aparece nesse 

conjunto, deveria ter a característica de um portão, um elemento que anunciava o 

Parque e um marco.  

Quando iniciámos o projecto explicaram-nos que ia haver o projecto de um Parque 

para por todo o território e que se ia desenvolver até ao Tejo, projecto esse que ia ser 

desenvolvido por outra equipa de paisagistas. A Biblioteca deveria ser um edifício que 

deveria corporizar em termos de matéria todas as questões e ter uma escala que 

permitisse às construções que lá existiam a participarem também no Parque. Existiram 

muitos estudos em que se pensou que a Biblioteca deveria ter uma expressão 

volumétrica e até de altimetria muito maior, mas isso iria quebrar a relação com os 

edifícios existentes do outro lado da rua e cortar a possibilidade às pessoas que ali 

vivem de terem uma frente mais amável. Por isso, o edifício é mais baixo e estende-se 

no Parque.  

A questão primordial parecia ser a de que a Biblioteca devia de alguma fora envolver-

se com o envolvente e por isso a ideia dos pátios, ou seja, o edifício e o Parque 

deviam misturar-se e entrelaçar-se, isto para que, quem esteja dentro da Biblioteca 

estaria de certo modo sempre envolvido pelo Parque. Retira a noção de um edifício 

enclausurado, mas sim de um edifício em que as salas são quase uma espécie de 

ilhas no meio do Parque.  
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Por outro lado, existem alguns esquissos em que o edifício parece muito encerrado e 

excessivamente aberto apenas para o interior, quisemos, de alguma forma, destruir 

essa ideia de Biblioteca “caixa” em que tudo se passa no interior iluminado por 

clarabóias, mas sim um edifício que participasse mais com o exterior. Isto porque no 

sentido humano, para a população que ali habita a ligação aos filhos é algo 

poderosíssimo, portanto a Biblioteca deveria ser um edifício em que a população 

quando passa vê que os seus filhos estão ali em segurança. Essa proximidade visual 

de quem está dentro e fora era importante porque existe sempre contacto visual. E 

também para quem reage ao conhecimento e pensa que não é de fácil acesso, 

entende que os livros estão mesmo ali, vêm-se de fora! Afinal a Biblioteca é quase 

como uma livraria que se pode entrar e consultar. Diria que são estes os dois aspectos 

fundamentais. 

SCM: De que modo o esquisso é potenciador na resolução dessas questões?  

JSR: Penso que a forma como vão aparecendo os desenhos em sequência, por várias 

aproximações, o esquisso foi ajudando a descobrir a importância do edifício enquanto 

celebração da entrada do Parque. Por exemplo, existe uma Escola Primária mesmo ao 

lado, mas está toda murada não participando em nada. Devo mesmo dizer que muitas 

vezes a Câmara questionou o uso do vidro com medo de vandalizações, o que é facto 

é que até hoje, que eu saiba, nunca ninguém fez nada ao edifício.  

Outro aspecto muito importante foi que recebemos muitos avisos quanto aos grafitis, 

decidimos que ao fazer canteiros com muros baixos, o edifício recuado e em vidro, 

essas questões não se iriam colocar da mesma maneira. 

Os esquissos ajudaram-me a percorrer ideias até ao momento que eu costumo dizer 

com algum entusiasmo que as clarabóias viraram pátios. É uma espécie de 

contradição, a clarabóia recebe luz do céu e é canalizada cá para baixo e o pátio abre 

o edifício para que a luz entre à vontade. Analisando os esquissos, os pátios são o 

resultado de uma pesquisa à volta da clarabóia, onde a questão era só uma, como 

fazer entrar luz na Biblioteca. Havia também uma coisa que se registou desde o início, 

a ideia de ter algumas questões tradicionais da arquitectura, como aspectos mais 

comuns, e um deles era a janela. Portanto o vidro corrido servia melhor do que a 

janela.  

O esquisso ajuda nessa procura de uma sequência de ideias, das clarabóias para os 

pátios, dos pátios percebe-se que o edifício deve-se ligar ao Parque e depois nasce a 

ideia dos canteiros. 
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Quanto a mim, a ideia era mais rica do que aquela que está construída, mas isso foi 

uma guerra com a equipa paisagista do projecto que eu nunca consegui que 

aceitassem integralmente. Inicialmente os canteiros tinham duas a três ordens de 

socalcos e portanto, de alguma forma, aquela transformação de edifício em 

Parque/solo era feita em três patamares sendo a área de influência da Biblioteca muito 

maior e tinha mais expressão do que tem hoje em dia, chegando a ter três degraus 

que se sentia muito mais a sua presença e ajudava a suplantar o edifício do solo. É 

pena que não tenha sido feito, existem apenas dois degraus em que o último já só é 

desenhado num lancil, mas os esquissos revelam isso que é o mais importante. 

SCM: Qual é o esquisso mais revelador do projecto?  

JSR: Eu penso que é o esquisso que descobre que o Parque deforma a Biblioteca. 

SCM: Quais são as questões fundamentais do projecto Restaurante de Beja? 

JSR: É muito curioso porque os projectos distam oito anos mas as questões são 

idênticas. Outra vez a situação de um Parque Urbano num lugar que não existia, aliás 

era uma lixeira para conversão num espaço de qualidade. Trabalhou-se em conjunto 

com a equipa paisagista do Arq. Luís Cabral, chegámos à conclusão que para afirmar 

e marcar o lugar tinha de haver um edifício. Propôs-se a existência de um restaurante, 

mas o restaurante era para uma área muito pequena, um concessionário com não 

mais de cinquenta pessoas. Isto para a dimensão de um Parque, de dez hectares, é 

de facto algo muito pequeno. Então pensámos que tínhamos de transformar um 

pequeno restaurante num grande edifício, congregando tudo o que era técnico desde 

as bombas do Parque, do tanque, do lago, às zonas técnicas de manutenção, e ainda 

outras valências de carácter de lazer e de estar.  

Isto para, um pouco como na Biblioteca, construir uma porta de entrada para o Parque 

e ter algo que não fosse desenhar um muro ou uma limitação.  

No fundo o Parque tem um grande parque de estacionamento e só depois começa o 

Parque Urbano com os jardins e o lago, e este edifício deveria fazer essa transição, 

mas queríamos que fosse um risco no Parque. O restaurante é algo pequeno, como 

vinte por dez metros e nós tínhamos que transformar em cem por dez metros. Do 

mesmo modo que a Biblioteca de Almada transforma-se no Parque através dos 

jardins, no caso do Restaurante é através das escadarias e rampas de entrada que ele 

se transforma no Parque. É portanto um edifício que, de alguma forma, se vai 

transformando e “degradando” noutras coisas.  
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SCM: De que modo o esquisso é potenciador na resolução dessas questões?  

JSR: No caso do Restaurante os esquissos não têm a extensão e dimensão dos da 

Biblioteca, provavelmente porque foi um edifício que se descobriu mais cedo, mas 

apesar de tudo os esquissos ajudam a entender a ideia de um edifício vai 

progressivamente vai enterrando-se. O edifício começa por ser assente no solo, mas 

vai-se encastrando no próprio terreno de alguma forma permitindo essa ligação com o 

existente, até chegar ao esquisso que eu acho que é mais marcante, o esquisso das 

clarabóias que é a descoberta do que se queria, ou seja, o edifício vê-se enterrado no 

terreno e tem de ganhar luz de alguma maneira. Quase como um processo de osmose 

o edifício transforma-se em terreno, e isto, no ponto de vista filosófico, tem muito a ver 

com as gravuras de Piranesi. Existe uma gravura muito bonita em que a ruína é 

exposta com a representação do Homem num cadáver simbolizando que até o 

Homem é devolvido à terra em última instância, a Natureza impera sobre todos nós, 

de tal modo avassaladora; forte; potente e em muitas coisas de facto incompreensível, 

que nos domina a todos.  

É a ideia do edifício que vai progressivamente se transformando, mas nesse 

transformar foi-se perdendo a barreira, um obstáculo, uma presença física que era o 

edifício que balizava o Parque.  

As clarabóias surgem como uma espécie de antenas. Numa outra escala, são as 

chaminés do Palácio de Sintra ou as chaminés da Casa das Histórias do Souto-Moura, 

são grandes demais para o espaço que iluminam, altas demais para o edifício que se 

inserem, ocupam espaço demasiado do terraço de cobertura, e por isso mesmo para 

serem assumidamente uma espécie de grande contradição na dimensão, uma 

presença de grande escala da entrada da cidade e algo que se anunciava. Por outro 

lado, também eram, simultaneamente, uma espécie de lanternins, o Restaurante à 

noite está iluminado e as aquelas três clarabóias de alguma forma anunciavam o 

próprio edifício. Não se vê o edifício mas existem estes três grandes candeeiros, e 

numa certa articulação distante mas que fica na memória de qualquer lisboeta são as 

marcações de entrada do Parque Mayer. 

SCM: Qual é o esquisso mais revelador do projecto?  

JSR: O esquisso mais marcante para mim é aquele que revela as clarabóias, quando 

as afirma como um objecto pousado no terreno que anuncia o edifício.  
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SCM: Quais são as questões fundamentais do projecto Metropolitano Marquês 

de Pombal? 

JSR: Questão fundamental articular o inarticulável.  

A Estação Marquês de Pombal era muito serena, desenhada e revestida por Keil do 

Amaral e a sua mulher. Uma obra simples mas sua a ampliação foi feita sobre zonas 

técnicas e isso ditou uma coisa que foi apanhar três ou quatro sectores do metro que 

nunca tinha sido expostos ao público, portanto havia o cais e o resto eram zonas 

técnicas de acumulação de carruagens, desvios de linha e estruturas com escalas, 

dimensões e altimetrias muito diversas. Como nas gravuras de Piranesi, era como 

entrar em espaços desconhecidos e a partir daí construir um discurso de 

transformação sustentado por uma visão arquitectural.  

Tudo aquilo era engenharia e nada de arquitectura, mas ao mesmo tempo era 

fantástico por causa daqueles espaços de penumbra, escuros, de pura engenharia, 

tornava-se necessário integrar essa engenharia num processo mental, intelectual, 

geométrico, que fosse um espaço arquitectónico. Era a linha principal e para quem 

utilizasse o metro era importante que não se sentisse simultaneamente perdido por 

esta estação ter tantas variações. Foi como a construção de uma peça musical, com 

variadíssimos momentos, uns tranquilos outros exacerbados, ruído, silêncio, mas onde 

se procurou unir todos esses momentos e torná-los num só. 

Houve a preocupação de estabelecer uma inteligência na forma de circular naquela 

Estação, porque é das poucas estações que não foi pensada para ser estação. Foi 

decidido que era preciso uma estação, mas ninguém sabia como porque ninguém ia-

se fazer uma ampliação em zonas técnicas. Ao contrário das outras estações que 

tinham um carácter muito simples, mais ou menos com o mesmo esquema, aquela era 

muito diferente. A nossa intenção foi procurar descobrir como é que com espaços 

muito directos e com formas geométricas muito precisas se conseguia unificar 

espaços.  

SCM: Quais são as questões fundamentais do projecto Metropolitano Marquês 

de Pombal? 

JSR: Existem muitos desenhos de estruturas e pilares, porque era preciso encontrar a 

tal solução inteligente capaz de organizar tudo aquilo. Por outro lado, já sabíamos que 

iam existir mais pilares do que aqueles que nós tínhamos projectado, isto por ser uma 

estrutura que tinha de ser reforçada para aguentar com outras questões e vibrações. 
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Todo esse trabalho nada tinha a ver com a imagem, mas tinha muito de compreensão 

estrutural no sentido histórico do termo. O pilar é algo fundamental, assim como, o que 

um conjunto de pilares representa num espaço e como é que se constrói um espaço 

com um local demasiadamente preenchido por pilares.  

A descoberta de como é que se podia unificar espaços com grandes elementos foi a 

riqueza do processo, que se deve ao enorme percurso de esquissos que ajudaram a 

revelar esse trabalho de pensar e descobrir formas geométricas; dos encontrar; partir; 

separar; unificar, etc… 

É das estações que eu mais vou e gosto sempre muito de lá passar, porque penso 

que foi sempre muito mal estimada por todos nós e é a única estação que foi uma 

recuperação e não uma estação nova, com uma verba muito menor do que as outras e 

que ninguém deu a importância que aquele projecto tinha. De facto, é o projecto que 

permite existir uma nova rede e dali que surgem três linhas. Do ponto de vista técnico 

sustenta tudo com uma grande sala cheia de transformadores de rede que permitem 

passar trezentos mil Volts para muitos mais Volts, é que está quase toda a potência do 

Metropolitano de Lisboa. Aquela estação é uma espécie de coração. Isto para dizer 

que, é uma Estação de que gosto particularmente porque reconheço tudo aquilo em 

que se pensou e grande parte da intervenção artística foi feita em conjunto com o 

artista João Cutileiro, desde definir estereotomias de pavimento a acabamentos.  

SCM: Qual é o esquisso mais revelador do projecto?  

JSR: O esquisso com uma coloração cor-de-laranja, com uns pilares vistos debaixo. É 

para mim aquilo que resume e faz a síntese daquela Estação, é iminentemente uma 

espécie de elogio e homenagem à estrutura, ao pilar e à viga. É algo muito ancestral, 

trazida quase dos primórdios da Arquitectura, a importância do trabalho de um pilar e 

de uma viga e como é que isso se trabalha e constrói.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APÊNDICE B 
Estação Metropolitano Marquês de Pombal 
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Ilustração 77 - Planta de localização, Lisboa (ilustração cedida pelo atelier SANTA-RITA Associados, 2016). 
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Ilustração 78 – Plantas piso -1, cais de embarque e átrio de entrada, sem escala (ilustrações cedidas pelo atelier SANTA-RITA 
Associados, 2016). 
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Ilustração 79 – Axonometria (ilustração cedida pelo atelier SANTA-RITA Associados, 2016). 
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Ilustração 80 - Maquete de estrutura (ilustração cedida pelo atelier SANTA-RITA Associados, 2016). 

 

 

Ilustração 81 – Maquete de tectos (ilustração cedida pelo atelier SANTA-RITA Associados, 2016) 
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Ilustração 82 – Maquete de pormenores, cadeira de cais de embarque (ilustração nossa, 2016). 

 

 

Ilustração 83 - Maquete de pormenor, estudo de pilar e viga (ilustração cedida pelo atelier SANTA-RITA Associados, 2016). 
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Restaurante Parque Urbano de Beja 
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Ilustração 84 - Planta de localização, cidade de Beja, sem escala (ilustração cedida pelo atelier SANTA-RITA Associados, 2016). 
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Ilustração 85 – Planta de cobertura e planta do piso 0, sem escala (ilustrações cedidas pelo atelier SANTA-RITA Associados, 2016). 
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Ilustração 86 – Planta de cobertura e planta do piso 0, sem escala (ilustrações cedidas pelo atelier SANTA-RITA Associados, 2016). 
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Ilustração 87 – Axonometria (ilustração cedida pelo atelier SANTA-RITA Associados, 2016). 
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Ilustração 88 – Corte construtivo, clarabóia, sem escala (ilustração cedida pelo atelier SANTA-RITA Associados, 2016). 
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Ilustração 89 – Maquetes final (ilustração cedida pelo atelier SANTA-RITA Associados, 2016). 
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Biblioteca Municipal de Almada 
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Ilustração 90 – Planta de localização, Almada, sem escala (ilustração cedida pelo atelier SANTA-RITA Associados, 2016). 
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Ilustração 91 - Planta de cobertura e planta de piso térreo, sem escala (ilustrações cedidas pelo atelier SANTA-RITA Associados, 
2016). 
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Ilustração 92 – Cortes, sem escala (ilustrações cedidas pelo atelier SANTA-RITA Associados, 2016). 
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Ilustração 93 – Esquema ilustrativo de apresentação de projecto, sem escala (ilustrações cedidas pelo atelier SANTA-RITA Associados, 
2016 
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Ilustração 94 – Maquete de representação final (ilustrações cedidas pelo atelier SANTA-RITA Associados, 2016). 
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