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EDITORIAL

Daciano da Costa foi docente na Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa 
(e antes, do Departamento de Arquitectura da Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa) durante 
vinte e cinco anos. Concluiu a sua carreira académica como Professor Catedrático Convidado, sendo 
distinguido com o grau de Doutor Honoris Causa pela UTL.
Cerca de cinco anos decorridos sobre o seu falecimento, um conjunto de docentes desta escola, com 
a colaboração de antigos assistentes, colegas, alunos, companheiros de trabalho e amigos, entendeu 
ser chegado o momento de dar um contributo ao merecido reconhecimento público do seu extenso 
legado, explícito e implícito, como professor e como pedagogo.
A publicação que agora apresentamos, organiza os seus conteúdos através de através de um 
conjunto de reflexões e testemunhos destas diversas personalidades que, a partir da perspectiva 
que lhes foi proporcionada pela relação que com ele estabeleceram em vida, nos revelam diversas 
facetas do pensamento e da prática de Daciano da Costa.
Para além disso, aproveitamos a oportunidade para registar e divulgar um conjunto de textos e 
documentos dispersos, muitos deles inéditos, que Daciano foi produzindo ao longo da vida e que 
nunca terão sido dados à estampa.
A experiência pedagógica e didáctica que Daciano da Costa aqui desenvolveu desde a sua entrada 
como professor na ESBAL, em 1977, até ao seu falecimento, em 2005   foi sendo progressivamente 
estruturada e, inegavelmente, estruturante. Desde logo estruturada através de uma articulação 
e sistematização de conteúdos que progressivamente foram definindo o quadro conceptual e 
metodológico para a implementação do seu programa de ensino. Para esse feito, teve um papel 
instrumental e preponderante a progressiva estabilização de uma matriz para a produção de 
programas e enunciados, que contribuiu para uma clarificação de objectivos, conteúdos e métodos 
de trabalho. Finalmente, estruturante através do acompanhamento atento e muito discutido que fazia 
da prática dos assistentes que, sob a sua tutela, se formaram como docentes. 
Mas a relação que Daciano da Costa estabeleceu com o ensino nunca ficou confinada nas fronteiras 
da Academia. O seu envolvimento com os processos de ensino e de aprendizagem – enfim, 

REGISTAR UM LEGADO, RECLAMAR UMA HERANÇA
Jorge Spencer, João Paulo Martins

DacianodaCosta_professor.indd   8 16-03-2011   15:31:16



9
Editorial

de formação – iniciou-se com as práticas desenvolvidas no seu próprio ateliê, no projecto e para além 
dele, e estendeu-se aos vários âmbitos da sua actividade profissional.
Sempre soube desenvolver ligações frutuosas, de estímulo e enriquecimento recíproco, entre a sua 
prestação docente e a sua prática como projectista, que nunca abandonou e onde atingiu expoentes 
máximos na área profissional em que se moveu, e que o levou do design industrial à arquitectura de 
interiores e até do design gráfico à cenografia e ao figurinismo. 
Envolveu-se profundamente com a produção e com o mercado. Conheceu por dentro 
constrangimentos técnicos e comerciais, aprendeu a valorizar as componentes mais humanas 
daqueles que construíam os seus projectos, a dar uma especial atenção à perspectiva do utilizador.
Por outro lado, no ensino, nunca ficou refém da sua condição de docente convidado. Pelo contrário, 
recorreu à sua experiência e talento profissional para ajudar a construir e a potenciar uma ideia de 
Escola e para a formação de alunos e de docentes que tutelou.
Ao longo da sua vida, enquanto projectista e enquanto docente, do ateliê à escola, Daciano foi-se 
constituindo como uma referência para sucessivas gerações de colegas e de colaboradores, 
de assistentes e de alunos.
Em retrospectiva, consideramos que muitas das propostas e dos conteúdos com que se envolveu 
mantêm hoje grande pertinência e actualidade.
Nestes tempos de transição e de incerteza, parece-nos oportuno voltarmo-nos para experiências que 
se afirmaram como referentes consolidados nos processos de ensino e de aprendizagem, para nelas 
procurar as pistas que nos ajudem a compreender a especificidade das práticas de projecto para que 
remetem.
Julgamos, com esta publicação, estar a cumprir uma das dimensões que a existência de uma ideia 
de Escola sempre implica: o reconhecimento da sua tradição e a preservação, culta e inteligente, 
da sua identidade. É pois com um olhar crítico, lançado do presente sobre o património e a cultura 
desta Escola, de que o pensamento de Daciano Costa faz   ainda   parte, que cremos poder construir 
a base das transformações a que o permanente caminho face ao futuro nos obriga.

 

DACIANO DA COSTA EDITORIAL
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Daciano da Costa numa aula na Faculdade de Arquitectura.
Gravação Vídeo. 1985
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Licenciatura em Arquitectura do Design, Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa
Design I, 1º ano. Metamorfoses: mutantes e híbrido. Variações sobre dois temas de Gerrit Rietveld. 

Painel de apresentação (trabalho realizado pela aluna Carla Sofia Gonçalves).
Ano lectivo 1999-2000
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DACIANO DA COSTA: A DISCIPLINA 
DE DESENHO II NA LICENCIATURA 
DE ARQUITECTURA (1979-1992) Jorge Spencer

DACIANO DA COSTA ENSINO UNIVERSITÁRIO

1. Introdução

Mais do que uma história sistemática sobre o ensino do desenho na licenciatura de 
Arquitectura da FAUTL, pretende-se aqui abordar e compreender a visão e o papel 
de Daciano da Costa no ensino desta disciplina naquele curso e, através desse olhar, 
identificar a sua influência na formação de inúmeras gerações de arquitectos que assim 
terão aprendido, mais do que tudo, a ver e a operar pelo desenho.
Antes de me referir mais especificamente aos aspectos que queria desenvolver, terei que 
destacar aquilo que entendo ser a relação profunda que Daciano da Costa mantinha com 
a arquitectura ou, melhor dizendo, com a disciplina da Arquitectura no seu sentido mais 
lato. Creio que é face à matriz dessa relação estruturada que devem ser entendidas muitas 
das suas acções, tanto na prática profissional como na pedagógica.
Se atentarmos ao seu percurso encontraremos aí, desde logo, uma inexorável aproximação 
a essa área profissional e disciplinar: desde o seu progressivo afastamento da pintura 
e das belas-artes, primeiro na aproximação ao atelier de Frederico George, ele próprio 
uma “ponte” entre estes dois territórios e, mais tarde, já por via do design, consolidando 
uma relação profunda e estruturada com a arquitectura de que, aliás, a atribuição do 
título de Arquitecto Honorário pela Ordem dos Arquitectos Portugueses em 2002, 
foi um corolário não só justo como natural.

Nota Prévia

Daciano da Costa, para além de profissional 

de méritos reconhecidos e Professor cuja 

dimensão esta publicação celebra, produziu 

ainda uma série de textos académicos no 

âmbito dos procedimentos para as suas 

sucessivas reconduções como Professor 

convidado na FAUTL, os quais, pela sua função 

eminentemente administrativa, se mantiveram 

em grande medida desconhecidos pela própria 

comunidade académica.

Assim sendo, aproveito a oportunidade deste 

artigo para dá-los a conhecer a um público 

mais alargado. Através de uma recensão 

destes documentos procurei complementar 

o conhecimento que adquiri do pensamento de 

Daciano da Costa, ao longo de mais de 25 anos 

de convívio pessoal, profissional e académico.

“Não posso ser artista sem me servir da ciência”   B.Brecht 

13

Jorge Spencer: arquitecto, docente da FA-UTL, desde 1986. Foi aluno de Daciano da Costa. Foi assistente de Daciano da Costa 

no ensino do Desenho, no curso de licenciatura em Arquitectura e colaborador no atelier entre 1988 e 2001.

Em parceria com com J. P. Martins editou “Design e Mal-Estar” (1998).

Jorge Spencer

Daciano da Costa: a disciplina de Desenho II na Licenciatura de Arquitectura (1979-1992)      
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2. Raízes de ensino moderno na Escola de Lisboa

Desde o início do seu envolvimento com a prática docente, ainda 
na ESBAL em 1977/78, aquando da preparação de um programa 
de Desenho para a licenciatura de Arquitectura, Daciano da Costa 
reclama sem subterfúgios a tradição de um ensino moderno desta 
disciplina, iniciado por Frederico George (explicitado na sua 
dissertação do concurso para professores em 1964), tirando para 
isso partido do intenso convívio que com ele sempre manteve.
Podemos dizer que é em grande medida desta tradição de ruptura 
com o ensino beaux-arts que emanam os conteúdos pedagógicos 
e as práticas didácticas de Desenho II implementados por 
Daciano da Costa.
Do pensamento de Frederico George destaca com particular 
atenção a tentativa de introdução de um verdadeiro desenho 

analítico bem como de uma didáctica de um ciclo de observação. 
Daciano, ao pretender prosseguir com uma visão mais moderna 
de ensino, como se disse, começa por estabelecer um diálogo 
intenso com o próprio Frederico George, para além do escultor 
Fernando Conduto que titulava à altura a disciplina de Desenho I. 
Mas será talvez um pouco mais tarde, ao alargar o debate aos 
arquitectos Manuel Tainha, Francisco Silva Dias e Duarte Cabral 
de Mello, todos docentes de Projecto, que se consagra e clarifica 
a sua aproximação à Arquitectura. 
Na verdade, chega mesmo a assumir que é pelo reconhecimento 
articulado com alguns daqueles docentes de certas lacunas 
no âmbito da disciplina de Arquitectura, que se lança no 
desenvolvimento de alguns exercícios que, a propósito de 
determinadas técnicas de registo, assumem claramente a crítica 
do ambiente construído como objecto de estudo privilegiado. 
Mas a isso retornaremos adiante em detalhe.
Factor de importância maior em todo o seu processo de ensino 
é o permanente enfoque crítico numa ideia de método, que 
perpassa não só pela estruturação dos conteúdos como pelo  
processo em si de preparação e montagem dos documentos 
de trabalho. Desenvolve assim uma permanente preocupação 
numa estruturação clara e recorrente dos documentos de suporte 

da disciplina, dos programas aos enunciados dos exercícios, que 
humoristicamente apelidava de “contratos colectivos de trabalho”, 
os quais acabam por assumir uma matriz que virá a ser adoptada 
e seguida por muitos dos assistentes que formou ou que com ele 
leccionaram.
Numa perspectiva de novo mais alargada não pode deixar de ser 
aqui referida a importância tutelar que a experiência da Bauhaus 

teve na sua formação e no seu pensamento, mais uma vez pelo 
convívio com Frederico George, o qual, aliás, reconhecia ele próprio 
ainda uma grande contemporaneidade no ensino ali desenvolvido, 
identificando nele pedagogias que considerava em muitos aspectos 
exemplares para o ensino da arquitectura. Mas é também o 
mesmo Frederico George que reconhece nesse tipo de ensino 
fragilidades que sempre tentará resolver, nomeadamente no que 
classificava como um certo alheamento na consideração de valores 
arquitectónicos locais, como sejam a integração na região, hábitos, 
ritos e outros valores simbólicos que dizem respeito ao Homem.
Curiosamente, esta denúncia “avant la lettre” de uma certa forma 
de expressão globalizante não deixa de ser mais cáustica ainda 
em relação ao próprio ensino académico do tipo beaux-arts que 
considerava, esse sim, um verdadeiro “estilo internacional” que 
teria “inundado o mundo de arquitectura neoclássica”.
É, portanto, à luz da tradição de um ensino moderno, tal como o 
havia iniciado Frederico George, que Daciano da Costa constitui 
os conteúdos pedagógicos e as práticas didácticas do Desenho II. 
No entanto, esta aproximação “reformadora” de uma prática de 
ensino não obsta a que, num momento em que se desenhava a 
integração da licenciatura de Arquitectura da ESBAL na Universidade 
Técnica de Lisboa, reconheça e pretenda simultaneamente afirmar o 
entendimento que fazia de uma Escola de Lisboa, radicada na 
tradição das práticas artísticas e artesanais do desenho, que do seu 
ponto de vista deveriam de algum modo permanecer, encontrando aí 
um modo de, ao fixá-las, contribuir para a manutenção da sua 
identidade dentro da Universidade Técnica de Lisboa. É sem 
complexos (mas algo paradoxalmente?) que numa perspectiva 
sobretudo cultural, assume uma filogenia que, nas suas palavras, 
“[radica] na tradição das práticas artísticas e artesanais do 
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Desenho que permanecem fortemente através de um percurso 
que vem de José Luís Monteiro a Frederico George, passando por 
Cristino da Silva”. 

3.  O processo do desenho

É no espaço desta relação entre tradição e modernidade que 
poderemos então situar o carácter do tipo de ensino professado 
por Daciano da Costa.
Não obstante as reservas que coloca às “consequências da 

“intelectualização” do ensino do desenho que ao abandonar 

a “cultura da mão” poderá provocar a perda da clareza do 

pensamento“, recusa as experiências estéticas e projectuais que, 
segundo ele, têm historicamente tendência para se reproduzir 
no interior das escolas, transformando-as em laboratórios onde 
acaba por ser ignorada uma pedagogia, fazendo dominar a fórmula, 
que considera paternalista, de “aprender a desenhar desenhando”. 
Considera serem estas formas de ensino académicas, anti-
-pedagógicas e até traumatizantes.
Para Daciano da Costa, as questões que se prendem com o ensino 
do desenho são indissociáveis do papel que este meio assume no 
processo de projecto e na aproximação à realidade, e é talvez por 
isso que cruza permanente a fronteira entre desenho e projecto, 
questionando-se sobre o destino das práticas e sobre a relação 
entre real e representação. É neste contexto que defende um 
distanciamento consciente e controlado relativamente ao real, 
de modo a poder construir um programa (e um método) onde 
não se “reproduziria” a realidade mas se “simularia” o processo.
Não significa isto deixar de lado o que designa como o capital 
acumulado pela experiência. Aliás, o sentido que confere com a sua 
participação posterior no processo de convites e contratações de 
docentes com forte ligação à prática profissional para licenciatura 
de design, é expressão evidente da importância que atribui a este 
aspecto. Desta relação com a prática, através da experiência, 
procurava obter o enriquecimento que o trabalho de projecto pode 
representar enquanto investigação pelo processo do desenho.
Este conceito de “desenho como processo” sobre o qual elabora 

Daciano da Costa, pressupunha uma estrutura pedagógica 
organizada em três fases, evidentemente influenciada pelas várias 
teorias desenvolvidas no âmbito das pesquisas desenvolvidas 
pelo métodos de projecto tão em voga nos anos 50-60 e já 
objecto de reflexão por parte de Frederico George: Análise/ Crítica 

(exploração)/ Síntese.

Este era um enquadramento de objectivos de natureza mais geral, 
como sejam: 

•	 Aprofundar uma matriz teórica  (ao nível da produção de 
conceitos)

•	 Investigar o território (ao nível de inquérito)
•	 Transformar o ambiente (ao nível da solução de problemas)

A leitura directa da própria organização do programa e a natureza 
dos exercícios práticos que o suportavam – anunciadas nas 
categorias Desenho Analítico e Desenho Arquitectónico – é exemplo 
dessa estrutura pedagógica que toma o ambiente construído não 
só como objecto de análise mas também como de transformação. 
Vejamos então sucintamente esse programa, antes de 
prosseguirmos :
   
1º ciclo – Desenho analítico 

•	 Crítica do ambiente, percepção, descrição e fruição do espaço 
•	 Desenho como forma de conhecimento, desenho como ligação  

à cultura material

Temas : A paisagem , a casa e a cidade

•	 Os objectos ao nível da mão e ao nível dos movimentos 
imediatos do corpo

•	 Sintaxe da forma ( textura, padrão, lettering e cor )

2º ciclo – Desenho arquitectónico

•	 O processo do Desenho. Contradições das Metodologias.

DACIANO DA COSTA ENSINO UNIVERSITÁRIO

Jorge Spencer

Daciano da Costa: a disciplina de Desenho II na Licenciatura de Arquitectura (1979-1992)      
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•	 Resolução de Problemas para o controlo e transformação         
do ambiente.

Temas : Metamorfoses da Forma; o Programa como regra

1º SEMESTRE

1º trabalho – Critica do ambiente . Imagem urbana

Objectivos  
•	 Iniciação à percepção da imagem urbana.
•	 Revisão das técnicas de observação e representação.

Método
•	 Análise sequencial

2º trabalho – Crítica do ambiente: Espaço interior/exterior

Objectivos  
•	 Compreender a relação espaço interior/espaço exterior.
•	 Relacionar as medidas do Homem com os movimentos e os 

equipamentos da construção.
•	 Praticar o desenho à mão levantada e  croquis.

Método 
•	 Desenho a claro escuro
•	 Croquis

3º trabalho – Espaço e Forma: dinâmica da forma 

da Arquitectura

Objectivos
•	 Aprender a criticar pelo desenho a forma visual da 

arquitectura determinando os seus elementos para os 
relacionar e neles distinguir os respectivos valores visuais.

•	 Utilização de perspectivas axonométricas e maquetas como 
técnicas de visualização inter-relacionadas através da 
fotografia.

Método
•	 Identificação e expressão de elementos da forma : massa; 
espaço; proporção e escala; etc.

4º trabalho – Aquisição de uma gramática da cor

2º SEMESTRE

1º trabalho – O uso e o significado; Metamorfoses 

(variações sobre temas de Rietveld)

Objectivos
•	 Demonstrar o processo do desenho pela variação das formas 
(tentativa de uma metodologia comparada)

Método 
•	 Exposição (decomposição)
•	 Desenvolvimento (variação)
•	 Metamorfose (transformação e síntese)

2º trabalho – Sistemas de comunicação visual integrados na 

arquitectura e na imagem da cidade

Objectivos
•	 Prática da integração de grafismos na arquitectura

Método
•	 Integração de signos
•	 Detalhes em diferentes escalas

Deste conjunto destaco em particular alguns exercícios, 
implementados com ligeiras variações durante alguns anos, 
e que serão seguramente recordados por diversas gerações 
de arquitectos formados na FAUTL.
O primeiro, um exercício elementar de análise urbana, consistia 
num levantamento desenhado de várias “situações tipo” 
identificadas diagramaticamente no enunciado e, é absolutamente 
paradigmático do modo como Daciano da Costa, através da 
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prática das técnicas do desenho, pretendia no fundo operar no 
seio da cultura da arquitectura e desenvolver um modo de a ver e, 
sobretudo, compreender.

Finalmente, os exercícios relativos ao 2º semestre – recorde-
-se, no âmbito do Desenho Arquitectónico – são absolutamente 
paradigmáticos e conclusivos quanto ao entendimento proposto 
por Daciano da Costa do que deveria ser o objectivo e o lugar da 
disciplina de Desenho II no quadro da formação dos estudantes 
de arquitectura: o desenvolvimento de um suporte operativo 
da concepção, estabelecendo um claro nexo horizontal com 
a disciplina de Projecto.

4. Modelo e simulação

A vertente fortemente propedêutica do ciclo da licenciatura 
constituído pelos 1º e 2º anos levava Daciano da Costa a 
considerar que reproduzir num “modelo” ou numa “representação” 
as características de um fenómeno para observar as suas leis 
e estudar as suas regras, era uma precisão necessária para levar 
os alunos a manifestar e a desenvolver condutas adaptadas às 
situações naturais iguais ou parecidas às que virão depois 
a encontrar. 

Esta era para si uma precisão importante, pois não é o mesmo 
que reproduzir a partir de uma lista classificada de casos onde 
se justaponham com crescente dificuldade um certo número de 
problemas de desenho, os quais, ao reflectir a realidade desse 
momento, estariam automaticamente desactualizados face à 
rapidíssima evolução das ideias, [das técnicas] das necessidades 
da comunidade e do próprio mercado de trabalho. Esta é uma visão 
que revela claramente a relação muito próxima com a prática do 
projecto, quase tomando o termo desenho como uma tradução 
directa do termo design, referido aqui ao próprio acto de projectar.
Assim sendo, e como vimos anteriormente, muitas das práticas 
que promovia colocavam em destaque o entendimento do desenho 

como suporte operativo do processo de concepção dos arquitectos, 
como é o caso paradigmático do clássico exercício Metamorfoses, 
que anteriormente destacámos no programa".

Na verdade, este exercício, operando intensamente sobre o ciclo de 
esquisso/interpretação/esquisso, centra-se no âmago da reflexão 
sobre o processo do desenho. 

Tendo então por base o desenho como suporte operativo, estrutura-
-se através de ciclos alternados, que se desenvolvem, com base 
em modelos de simulação gráfica. Ou seja, num primeiro ciclo, 
um primeiro gesto gráfico expresso através de uma marca – um 
esquisso – dá origem à sua interpretação por parte do autor, o qual, 
vendo nela mais do que aquilo que imaginava no momento em 
que a desenhou, identifica uma nova informação para o processo. 
Este é já um ciclo cognitivo, que se desenvolve através de ajustes 
progressivos, estruturados segundo processos de codificação e 
descodificação. Codificação por via da constituição dos modelos 
de simulação gráfica e descodificação por via da sua interpretação. 
É portanto através desta interacção de ciclos gráficos e cognitivos, 
que se enquadra progressivamente a geração de propostas 
sucessivas das quais depende a evolução do processo de projecto.
Estas e outras questões teóricas, claramente inscritas nos 
conteúdos pedagógicos e nas práticas didácticas implementadas 
por Daciano da Costa, foram sendo objecto da sua reflexão, 
num âmbito que não se esgotou na academia, expressando-se 
na sua própria prática profissional, no seu atelier, nos escritos e 
comunicações que foi produzindo ao longo da sua carreira e até 
nas marcas que deixou em muitos alunos, hoje profissionais ou 
académicos por ele formados.

Não será portanto alheio a este facto que esse património, prático 
e teórico, continue a constituir-se como matéria reconhecível 
e estimulante, implementada em cursos de pós-graduação e 
doutoramento e objecto de estudo e aprofundamento por via de 
investigação avançada.

Jorge Spencer

Daciano da Costa: a disciplina de Desenho II na Licenciatura de Arquitectura (1979-1992)      
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5. O papel actual da disciplina de Desenho, no quadro 
da revisão de Bolonha

Face às recentes alterações curriculares introduzidas na 
licenciatura de Arquitectura (agora mestrado integrado) por via 
da adequação aos princípios da declaração de Bolonha, readquire 
uma enorme centralidade a discussão não só sobre os conteúdos 
de ensino nas várias áreas de conhecimento que a constituem, 
como também sobre os processos que se adoptam para a 
transmissão daqueles conteúdos.
No caso do Desenho não é possível imaginar que com 
a compressão dos tempos lectivos que se verificaram 
em consequência desta adequação seja possível continuar 
a leccionar como até aqui. No entanto, uma aproximação 
aos métodos de ensino de massas ou, em alternativa, um recuo 
para uma artisticidade original da prática, só se pode traduzir 
numa progressiva desqualificação do resultado da formação 
nestas aéreas disciplinares, contribuindo para uma continuada 
descaracterização dos modos de pensar e produzir a arquitectura. 
É necessário, pois, voltar a centrar a atenção no que de mais 
essencial e operativo pode estar associado a cada uma das áreas 
de conhecimento e formação que constituem a licenciatura, agora 
transformada em mestrado integrado.
Assim sendo, para que a disciplina de Desenho possa continuar 
a assegurar o seu papel histórico e crítico na formação de 
arquitectos, não pode deixar de transcender a origem beauxartiana 

da sua inserção nos currículos académicos, assumindo e 
reclamando para o desenho a sua dimensão de suporte operativo 
na crítica do ambiente e no processo de concepção da arquitectura.
É neste contexto que a experiência desenvolvida por Daciano da 
Costa na ESBAL e depois na FAUTL mantém uma permanente 
actualidade e constitui um inestimável legado que justifica o seu 
estudo e divulgação.

Notas

1 Citado por Daciano Costa na abertura 
do seu Relatório Pedagógico 1990-
1996.

2 Para um entendimento mais aprofun-
dado deste Programa veja-se os 
anexos no final desta publicação.

3 Estas são, entre outras, algumas     
das razões que levavam Daciano,       
no quadro mais geral do ensino,            
a olhar com alguma desconfiança  
para as expectativas de ligação  
directa à comunidade empresarial, 
pois considerava que poderia significar 
a aceitação de perigosas dependências 
economicistas de curto prazo, pelo 
que apelidava de pedagogia esque- 
lética e falaciosa a teoria de que       
“a escola é vida”…

4 Este exercício seria, aliás, de 
novo implementado mais tarde 
na licenciatura de Design, num 
reconhecimento implícito dessa 

dimensão transversal e trans-
disciplinar que o desenho ocupa 
enquanto suporte operativo da 
concepção.

5 Entende-se aqui por modelo de 
simulação gráfica uma representação 
provisória de um problema, através 
da qual se podem testar e questionar 
um conjunto alargado de aspectos 
referentes ao objecto arquitectónico 
antes de tomar como definitivo o 
modelo do objecto (Cf. Lebahar,         
Le Dessin d'Architecte, 1983).

6 A importância deste modelos de 
simulação foi já destacada por 
Gombrich (quando refere que              
"a representação, [...] não é uma 
réplica. [...] O critério de valor de uma 
imagem não é a sua parecença com 
o modelo, mas sim a sua eficácia 
dentro de um contexto de acção".                  
(E. Gombrich in Art and Illusion,1960.)
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O ENSINO DO DESENHO NO 2º ANO DO CURSO
DE DESIGN DA FAUTL, ENTRE 93/94 E 00/01
(RELATO DE UM TRABALHO) José Neves

Em 1993, depois de ter feito parte, durante quatro anos, do grupo 
de assistentes que, orientados por Daciano da Costa, ensinaram 
na disciplina de Desenho II do curso de Arquitectura, e um ano 
após a inauguração do curso de Design, Daciano convidou-me para 
trabalhar na disciplina de Desenho II dessa nova licenciatura. 
A partir daí, e até 2001, fui professor das duas turmas que 
compunham o 2.º ano e, dessa forma, responsável pela 
interpretação e aplicação prática do Programa da disciplina, 
da autoria de Daciano da Costa, através da selecção dos temas 
de estudo e da elaboração dos respectivos exercícios práticos.
Passados quase dez anos, pretende-se que este texto possa 
servir, acima de tudo, como testemunho desse trabalho, que foi 
o resultado de uma reflexão contínua e intensa sobre o Desenho 
e as maneiras de poder ensiná-lo, sempre estimulada e informada 
pelo contacto próximo e constante que mantive com Daciano 
da Costa ao longo desses oito anos. Apresento-o, por isso, 
como um relato.
Consciente também da encruzilhada em que se encontram 
actualmente as várias licenciaturas que existem na Faculdade de 
Arquitectura e, muito particularmente, o ensino do Desenho, devido 
ao embate do processo de Bolonha e às transformações profundas 
das práticas profissionais associadas ao Projecto, espero que este 
testemunho possa contribuir para a discussão, necessariamente 

"A liberdade é como a liberdade de um músico: só é livre quando domina a sua mecânica."
Jean-Marie Straub 1

urgente, sobre o ensino de uma disciplina que Daciano afirmava ser 
o tronco onde todos os ramos do Projecto nascem.

1. O Programa e a sua Interpretação

1.1 dos Objectivos
A interdisciplinaridade inseparável da ideia de Design conduz a que 
os processos de aprendizagem e aprofundamento das técnicas e 
conceitos do Desenho sejam orientados como construção de um 
método que qualifica e não como mera apropriação de uma 
ferramenta que especializa.
Esta convicção, que se foi consolidando ao longo dos anos em 
que trabalhei em Desenho, norteou todo o trabalho feito nessa 
disciplina, determinando a interpretação dos objectivos do 
Programa a partir dos quais se definiram os seguintes princípios:

•				A descomplicação do acto de desenhar (A inteligência crítica do 
olhar sobrepõe-se ao "talento inato".)

•				O reforço da manualidade (A manualidade associada ao 
Desenho torna-se, ela própria, cultura material.)

•				O domínio das  técnicas de representação (A aprendizagem      
das técnicas, códigos e regras de representação é um processo 
que nunca se conclui, prolongando-se pela vida fora, não 

José Neves: arquitecto, docente convidado na FA-UTL desde 1988. Foi aluno de Daciano da Costa e seu assistente no ensino do desenho, 

nos cursos de licenciatura em Arquitectura e em Design.
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podendo limitar-se aos seus aspectos instrumentais mas 
antes corresponder a um questionamento constante dos seus 
fundamentos.)

•				A atenção sobre o mundo (A atenção permanente e sistemática 
sobre o ambiente construído e habitado pelo homem é 
inseparável do acto de projectar.) 

•				O desenho como forma de conhecimento (A vizinhança entre 
as disciplinas projectuais das licenciaturas que compõem a 
Faculdade de Arquitectura, bem como a destas com as artes 
plásticas, acentua-se com o entendimento das práticas e 
conceitos do Desenho enquanto forma de conhecimento.)

1.2 do Método
A experiência foi confirmando a operacionalidade da estruturação 
do ano lectivo em três períodos distintos correspondentes aos 
três níveis da Crítica – normativa, descritiva e formal – definidos     
no Programa.
Estas três Unidades Temáticas, de duração trimestral, eram 
compostas por trabalhos, por sua vez organizados em exercícios 
práticos de duração variada, cujo corpo de enunciados foi sendo 
ajustado, repensando em cada ano a sua oportunidade e reflectindo 
os resultados anteriormente atingidos. 
A forma dos documentos de apresentação dos trabalhos, seguindo 
uma estrutura determinada por Daciano da Costa, ainda para 
a disciplina Desenho em Arquitectura, organizava-se segundo 
a explicitação dos respectivos Objectivos, Método, Programa, 

Materiais, Prazos e Bibliografia.
Na elaboração destes documentos foi sempre posto um grande 
cuidado. Em primeiro lugar, por se considerar tratar de uma 
maneira justa de lidar com o ensino de massas que, gradualmente 
e de maneira especialmente acelerada com a transformação 
da Escola em Faculdade, se foi sobrepondo ao ensino tutorial 
praticado, desde sempre, nas Belas-Artes. Por outro lado, para 
eliminar quaisquer dúvidas quanto à importância primordial dos 
objectivos propostos, recusando formas de ensino em que apenas 
se coloca o quê ou o como, através de programas mais ou menos 
sedutores e esvaziados dos sentidos do porquê e do para quê. 

Finalmente, e nas palavras de Daciano: “Esta espécie de “Contrato 
de Trabalho”, com os seus anexos somados aos compromissos que 
se vão assumindo durante as sessões de apoio aos alunos, intenta 
constituir o fundamento de relações transparentes, sãs e credíveis 
entre estes e o docente.” 2 
O trabalho prático, pontuado por sessões de apresentação 
e discussão das matérias teóricas associadas aos exercícios, 
desenvolvia-se acreditando que aprende-se não só fazendo 

mas também a ver fazer, ou seja, ensina-se a fazer, fazendo.

1.3 do Plano de Estudos
Para o desenvolvimento do Plano de Estudos, recuperou-se um 
modelo programático, criado também por Daciano da Costa ainda 
na Licenciatura de Arquitectura mas nunca até então usado 
sistematicamente. Procurava-se com este modelo, dando-lhe uma 
forma facilmente memorizável, configurar claramente os pontos 
que enquadravam os diferentes exercícios.

Deste modo, conforme a natureza de cada exercício, os diversos 
vértices deste triângulo tornavam-se mais ou menos agudos.
Quanto às técnicas de representação enquanto modos de ver, 
percorreu-se a maior diversidade possível: o croquis, o esboceto, 
a axonometria, os procedimentos taxonómicos, o diagrama 
e o morfograma, a perspectiva linear, as projecções ortogonais, 
o claro-escuro.

Matéria Teórica

Nível da Crítica

Técnica de Representação Objecto de Estudo/ Modelo
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1

Quanto aos objectos de estudo, foram variando segundo as 
circunstâncias e as oportunidades, tomando sempre, como tema 
central, o mundo artificial habitado quotidianamente, campo 
inesgotável para a observação, a reflexão, a crítica e a intervenção. 
Quanto às matérias teóricas, nunca deixou de estar presente 
a convicção radical de Daciano, por mim partilhada, quanto à 
possibilidade de uma investigação sobre o Desenho a partir do 
próprio Desenho, ou seja, desenhando em vez de escrevendo. 
O Plano de Estudos que sustentou a disciplina de Desenho II 
durante este período nunca foi, assim, interpretado como tendo        
a pretensão de concluir experiências ou encerrar matérias, mas 
antes como organização de uma etapa no desenvolvimento 
contínuo da capacidade crítica e operativa do aluno através do 
Desenho.

1.ª UNIDADE TEMÁTICA: 
Método da crítica normativa (medir) 

I – A experiência quotidiana 

(...) se já o acto da percepção é um acto de consciência, 

é necessário educar e incluir no instante da percepção tanto de 

crítica e de juízo que permita ao sujeito reconhecer e combater as 

causas da negatividade nociva do ambiente. Aquilo a que Schiller 

chamava educação estética como educação para a liberdade é 

hoje educação da percepção consciente. É lógico que o poder, 

responsável pela degradação do ambiente, não a deseja: sabe 

que toda a conquista de liberdade é uma redução do poder e da 

sua faculdade de abuso (...) 

G. C. Argan, 1987 3 

Cada ano lectivo começava, sob o lema Medir, com um trabalho 
em que se propunha o caderno de croquis como método, iniciando-
-se um processo de eleição individual de materiais de Desenho que 
sucedia à sua experimentação sistemática no 1.º ano.

Propondo o croquis como prática central do Desenho, tanto para 
o olhar como para o fazer – para a análise como para a síntese –, 
introduzia-se simultaneamente um dos objectivos que, de uma 
maneira ou de outra, iriam estar sempre presentes nos temas 
e matérias a percorrer durante o ano: reconhecer o protagonismo 
do homem, suas dimensões físicas e movimentos, perante a 
natureza artificial – o espaço construído ocupado por objectos.
Os diversos exercícios que estruturavam este trabalho iam sendo 
realizados em simultâneo e ao sabor da experiência quotidiana 
de cada aluno, percorrendo diversas escalas do ambiente 
construído – da mão, do corpo, da casa, da cidade – medindo 
constantemente as dimensões dos objectos, dos espaços 
e dos seus elementos, não só através do sistema métrico mas, 
principalmente, através das dimensões do corpo do próprio aluno, 
introduzindo os conceitos de dimensão, escala e proporção.
Cada aluno guardava assim um repertório de práticas triviais 

Desenho de Carla Lopes
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2

realizadas e presenciadas no seu quotidiano – as suas 
experiências pessoais –, desenvolvendo uma atenção e uma 
reflexão permanentes sobre a interacção entre o homem                  
e o mundo construído. [fig. 1]

Simultaneamente, ao depararem-se, através do Desenho, 
com a importância dos objectos na estruturação do ambiente 
construído, os alunos reflectiam desde logo a impossibilidade 
de reconhecimento da cultura do objecto alheado da cultura 
do espaço e vice-versa.
Daciano da Costa, já enquanto responsável pelo Desenho do 
2.º ano de Arquitectura, nunca tinha deixado de aproveitar essa 
oportunidade para introduzir a cultura do objecto num meio em 
que, naturalmente, dominava a cultura do espaço. Na licenciatura 
de Design, não só concordou como me incitou a que trouxesse a 
cultura do espaço para onde imperava a cultura do objecto.
O Espaço e a Arquitectura eram assim, desde logo no primeiro 
trabalho, abordados para serem retomados com intensidade 
reforçada com a última Unidade Temática. Por outro lado,              
à trivialidade da maioria das situações estudadas – na escola,        
em casa, nos percursos pela cidade ou pelos seus subúrbios 
–  seria contraposto, no terceiro trimestre, o carácter excepcional    
dos espaços representados através da Pintura.

II – As estruturas elementares

Lute sempre pela perfeição. Por exemplo, tente desenhar 

um círculo perfeito; e se não puder desenhá-lo perfeito 

a imperfeição involuntária revelará a sua personalidade.

Mas se você quiser revelar a sua personalidade desenhando 

um círculo imperfeito – o seu círculo – você estragará tudo.

Picasso 4

Tendo por objectivo principal a introdução de conceitos como 
a génese e a estrutura da forma, este trabalho organizava- 
-se segundo três exercícios de curta duração, cada um deles 

abordando uma estrutura elementar – maciça, laminar, reticulada – 
servindo como transição para a unidade temática seguinte.
Os objectos naturais à escala da mão foram eleitos como objectos 
de estudo, sendo propostos métodos muito diferentes para a 
análise de cada um dos tipos de estruturas.
Os objectos seleccionados pelos alunos que, neste caso 
excepcional, eram sempre muito belos e pertenciam à “natureza 
natural” e não à “natureza artificial”, não foram tomados como 
modelos apenas interessantes pela sua visualidade estrita mas   
sim como modelos para o entendimento de qualidades subjacentes 
à sua aparência, estruturantes e estruturais. Procurou-se que, 
deste modo, se avaliasse a possibilidade de se transformarem 
também em estímulos projectuais invocando, indirectamente, 
investigações como a biónica ou, directamente, abordagens como 
a de Le Corbusier do qual um pequeno croquis representando um 
náutilo tinha sido tomado por Daciano da Costa como símbolo da 
própria licenciatura desde o seu início. 5 [fig. 2]

No caso da estrutura maciça, servíamo-nos das técnicas 
do desenho de contorno, aprendendo tanto das investigações 
de Paolo Ucello, actualmente disseminadas por programas 
informáticos, como das propostas pragmáticas de Nikolaides 6, 
para acentuar a importância do sentido táctil da superfície dos 

Desenho de Le Corbusier
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5 | 63 | 4 

Desenhos de Ana Oliveira | Mafalda Luz

7 | 8

de reconhecimento das qualidades formais de uma estrutura 
reticulada e introduziam-se, simultaneamente, técnicas e conceitos 
associados ao diagrama como forma de entendimento da relação 
entre as diversas partes de um todo. [fig. 7-8]

Se uma das razões para a eleição dos objectos naturais passava 
pela facilidade em encontrar exemplos “puros” dos vários tipos de 
estrutura elementar, durante a execução dos diferentes exercícios 
não deixava de se constatar a existência de estruturas híbridas e a 
sua predominância no mundo construído.

objectos maciços como componente física e visual preponderante 
na compreensão da origem da sua forma. [fig. 3-4] A qualidade       
dos resultados atingidos – a sua inteligência visual – permitia 
aos alunos constatar rapidamente que a aquisição de um 
instrumento crítico – o Desenho – e a sua compreensão como 
forma de conhecimento, não dependem dos talentos individuais, 
representando a primeira etapa do processo de descomplicação 
da prática do Desenho, sistematicamente perseguido ao longo 
de cada ano.
A propósito da estrutura laminar, percorriam-se algumas técnicas 
e respectivos códigos do Desenho, como a secção e a planificação, 
avaliando estratégias gráficas emblemáticas da expressão deste 
tipo de estrutura  [fig. 5-6]. As dificuldades habitualmente reveladas 
pelos alunos no início, por exemplo na diferenciação entre uma 
secção – como desenho mental e codificado – e a representação     
à vista de um objecto literalmente cortado, confirmavam a urgência 
da acentuação do rigor analítico e geométrico da observação,       
em detrimento do olhar – do desenho – pitoresco e acrítico.
O exercício relativo à estrutura reticulada completava o trabalho. 
Retomando, neste caso, experiências realizadas pelos alunos 
no ano anterior, em Desenho I, enfatizava-se a gestualidade e a 
especulação gráfica na prática do Desenho como possibilidades 

Desenhos de Andrea Brandão | Mafalda Luz Desenhos de Ana Oliveira | Mafalda Luz
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2.ª UNIDADE TEMÁTICA:
Método da crítica descritiva (descrever)

Trabalho Único: A FORMA DOS OBJECTOS
Sendo a Forma dos Objectos o tema em que este trabalho 
assentava, a circunscrição dos objectos de estudo voltava                 
a ter grande importância, desta vez também pela oportunidade 
que representava para os alunos o reconhecimento, ou a desco-
berta, de um universo determinado de objectos.
Considerando que cada universo deveria ser explorado em 
dois anos consecutivos, de modo a que no segundo se pudesse 
acertar aquilo que no primeiro tivesse corrido pior, os objectos 
de estudo foram variando, sucessivamente, entre os objectos 
triviais anónimos (existentes no mercado), os objectos artesanais 
(primeiro os que estavam em exposição no Museu de Arte Popular 
de Belém, entretanto encerrado, mais tarde os das Galerias Rurais 
do Museu de Etnografia) e os instrumentos de trabalho dos ofícios 
(a ferramenta encontrada nas oficinas dos artesãos). 

I - Recolha 

Lidaremos aqui com coisas humildes, coisas que  habitualmente 

não são tomadas como merecedoras de séria consideração ou 

não são valorizadas pela sua importância histórica.

Mas na História, assim como na pintura, não é o carácter 

impressionante do tema que importa. 

O Sol reflecte-se, mesmo numa colher de café...

S. Giedion 7 

Iniciava-se este ciclo com um exercício em que cada aluno tomava 
conhecimento do universo proposto e elegia, desenhando, 
o conjunto de objectos de estudo com os quais iria trabalhar.          
As recolhas, feitas individualmente no contexto de pequenos 
grupos, organizavam-se segundo critérios associados às 
características materiais, estruturais, formais e  funcionais dos 
objectos, bem como à sua escala e modo de produção, tendo 

sempre em vista a proximidade dos artefactos aos seus 
arquétipos. [fig. 9-17]

Para além do objectivo permanente do aprofundamento das 
práticas do Desenho associadas a cada exercício – neste caso, 
novamente o croquis sempre entendido como registo rápido, 
crítico e sistemático do conhecimento das coisas do mundo 
– alguns dos objectivos deste exercício oscilavam conforme                                     
o universo delimitado. Num caso pretendeu-se despertar o olhar 
crítico e permanente sobre os objectos triviais anónimos que 
constituem grande parte do mundo artificial, desocultando-os 
da “invisibilidade” do quotidiano. Perante os objectos artesanais, 
procurou-se reconhecê-los como património comum do designer 
e do etnógrafo, entrecruzando a Etnografia enquanto sistema-
tização da memória para o entendimento do presente e o Desenho 
enquanto domínio da crítica e da intervenção. Com os instrumentos 
de trabalho, propôs-se descobri-los como modelos exemplares 
de depuração formal e funcional, resultantes de uma tradição. 
Em todos os casos, opondo os conceitos perene/efémero e uso/
consumo, pretendeu-se mais uma vez que os universos estudados 
surgissem como campos de estímulo da memória, da imaginação, 
da invenção e da acção reflexivas do designer.

II – Descrição da forma

Marco Polo descreve uma ponte, pedra a pedra.

– Mas qual é a pedra que sustém a ponte? – Pergunta Kublai Kan. 

A ponte não é sustida por esta ou aquela pedra – responde Marco 

– mas sim pela linha do arco que elas formam.

Kublai Kan permanece silencioso, reflectindo. 

Depois acrescenta:

– Porque me falas das pedras? É só o arco que me importa.

Polo responde: sem pedras não há arco.

Italo Calvino 8 

Tratava-se aqui, como objectivo principal, de introduzir os conceitos 
de ordem geométrica – as linhas com que se cosem as formas –, 
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16 | 17 18

12 | 13 | 14 | 15

de elementos básicos da forma, complementaridade funcional, 
sistema e tipologia, aprofundando o estudo da axonometria 
enquanto técnica de representação.
Os alunos descreviam, decompondo e sintetizando, através 
de axonometrias extremamente rigorosas desenhadas à mão 
levantada, a forma de cada objecto perseguindo as razões da sua 
configuração. [fig. 18-20]

Aprofundava-se assim, por um lado, uma prática do Desenho em 
que a busca de rigor da representação se encontra reflectida no 
rigor da observação e questionava-se, por outro lado, uma técnica 
de representação que suportou e iluminou a definição de objecto 
durante o século XX.
O trabalho decorria fazendo-se entender as descrições que se 
iam produzindo como materialização de uma relação estreita 
entre Desenho e cultura material, ou seja, como se os desenhos 
passassem, eles próprios, a constituir uma instância no ciclo de 

Desenhos de Carlos Lopes 

Desenhos de Andrea Brandão | Pedro Coelho 

vida dos artefactos estudados – projecto (se existente); fabrico; uso; 
desenho analítico – e, simultaneamente, estímulo para o desenho 
de outros, novos.

III – Descrição taxonómica

Compreender qualquer coisa é compreender a sua topografia, 

saber como traçar o seu mapa. E saber como se perder nele.

Susan Sontag 9 

Concluía-se o ciclo da descrição da forma dos objectos, introdu-
zindo o conceito, os princípios e os métodos da taxonomia, aqui 
aplicada à natureza artificial, de modo semelhante, mais uma vez, 
à que alguns anos antes se tinha feito no Desenho em Arquitectura 
com outras “espécies” 10 e outros meios. Avaliando os atributos 

9 | 10 | 11 

Desenhos de vários

Desenho de André Frederico
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Desenhos de Andre FredericoDesenhos de Nádia Jardim | Susana Batista

19 | 20

visuais da forma dos objectos e classificando todo o conjunto 
estudado segundo os códigos da função taxonómica e recorrendo 
a técnicas da ilustração, era este o momento em que o desenho        
de patente era apresentado como património central do Design        
e da sua história, como foi demonstrado por Gideon. 11 [fig. 21-30]

Diversas experiências foram feitas quanto aos aspectos 
programáticos deste exercício como, por exemplo, a associação 
de objectos etnográficos a objectos industriais através de critérios 
desta vez emprestados pela antropologia e enunciados por 
Leroi-Gourhan 12 [fig. 21-30] ou processos de síntese roubados 

aos surrealistas, baseados na collage e, no caso dos objectos 
anónimos, fazendo intercambiar surpreendentemente os 
atributos visuais próprios de cada objecto entre si, subvertendo 
relações entre matérias, materiais, formas, formatos, estruturas 
e acabamentos para melhor procurar entender a sua natureza visual.
Deve dizer-se que Daciano da Costa atribuía um valor especial 
a este exercício, que representava para ele a tentativa de cumpri-
mento de uma sua ambição: guardar – salvar –, desenhando, as 
coisas do mundo ou, como tentarei dizer mais à frente, os traços 
deixados pelo homem, ao habitar o mundo.

Desenhos de Carlos Lopes 

23 | 24 25 | 26 | 27 | 28 

Desenhos de Isabel Gonçalves

21 | 22
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IV – Descrição Funcional
Aqui, não se tratava já de descrever a forma dos objectos, mas       
de avaliar os limites do Desenho como modo de representação de 
outras qualidades, procurando aprofundar conceitos como função 
de uso, função social e função simbólica, associados aos objectos. 
Experimentavam-se aqui as técnicas do pictograma e do diagrama, 
incorporando desta vez matérias das teorias da comunicação.
Por outro lado, realizando, ao nível do esboceto, breves exercícios 
projectuais como, por exemplo, para um pictograma relativo a 
um ofício em estudo recorrendo à iconografia da sua ferramenta, 
abordavam-se estratégias do desenho directamente associadas     
ao projecto. Procurava-se assim evidenciar que todo o ciclo, apesar 
de baseado na análise crítica pelo Desenho, tinha como um dos 
fins principais, de acordo com o Programa,  “fazer compreender 
o Desenho como forma de conhecimento, como ligação prática à 
cultura material e como fundamento das actividades projectuais”.
Finalmente, propunha-se o tratamento da totalidade do trabalho 
realizado de modo a comunicá-lo ao colectivo da turma, abordando 
técnicas e conceitos do Design gráfico e fazendo assim ponte para 
a disciplina de Desenho III, do ano seguinte.

3.ª UNIDADE TEMÁTICA:
Método da crítica formal (avaliar)
Trabalho Único: A FORMA DO ESPAÇO PICTÓRICO

Após o lançamento da licenciatura de Design, os trabalhos 
desenvolvidos sobre a Cor e o Claro-Escuro  [fig. 31-36] foram 
deixando de ter lugar na disciplina de Desenho II, por terem estas 
matérias passado a ser tratadas em Materiais I e Desenho I, 
respectivamente. 13 
Estes exercícios, correspondentes a temas associados à 3.ª 
Unidade Temática, foram então substituídos por um trabalho        
que visou uma introdução mais profunda à cultura do Espaço           
e da Arquitectura, procurando-se preencher o que se considerou 
ser uma lacuna nas matérias e experiências percorridas ao longo 
de toda a licenciatura.
Após um trimestre centrado na cultura do objecto, este trabalho 
propunha o seu cruzamento com a cultura do espaço através da 
Pintura, reconhecendo e questionando coincidências, sobreposições 
e limites entre os vários campos.

De facto, e como já aqui referi a propósito do trabalho que dava           
início ao ano lectivo, esta opção teve por base a convicção inteira-
mente partilhada por mim e por Daciano da Costa de que o ensino 
do Desenho, das técnicas que o constituem e das matérias 
teóricas que o sustentam, centrando-se claramente na reflexão 
de uma disciplina, não deverá, no entanto, encerrar-se dentro dos 
seus limites mas sim abrir-se aos campos contíguos, sob o risco 
de resultar num processo de especialização inculto, acrítico               
e simplesmente instrumental – tecnocrático.
Sinal desta convicção é o facto de este trabalho ter sido desen-
volvido, adaptando-se, em disciplinas e licenciaturas diferentes. 
Em primeiro lugar tinha sido feito, por Daciano, na disciplina de 
Desenho da licenciatura de Arquitectura, tomando dessa vez para 
objecto uma pintura de Grão Vasco.14 Mais tarde foi retomado, 
por proposta minha e com objectivos idênticos, ainda que com 
aspectos programáticos e métodos necessariamente revistos,        
na disciplina de Arquitectura I da licenciatura de Arquitectura, 

Desenhos de Pedro Batista
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desta vez tomando como objecto uma obra de Pieter de Hooch 15     
e, no ano seguinte, de Masaccio. 16 

I – Recolha

Um bairro extremamente confuso, um emaranhado de ruas 

que durante anos evitei, tornou-se subitamente compreensível 

quando, certo dia, uma pessoa querida se mudou para lá. Era 

como se houvesse um projector na sua janela que decompusesse 

o lugar com feixes de luz.

Walter Benjamin 17

Verificar-se anualmente que grande parte dos alunos nunca tinha 
visitado o Museu Nacional de Arte Antiga e que alguns não sabiam 
sequer da sua existência, justificava, só por si, este trabalho.

Procurava-se estudar pinturas existentes no museu, através do 
Desenho, reflectindo sobre a sua contiguidade com as actividades 
projectuais enquanto relação interventiva e não especializada 
com o mundo. O caderno de croquis continuou a ser utilizado 
como material de suporte chave do trabalho desenvolvido, de 
recolha, desta vez não da realidade construída mas sim da sua 
representação pictórica.
A variedade das obras escolhidas pelos alunos – desde as dos 
primitivos portugueses às dos pintores holandeses do século XVII 
– permitiu novamente, com os exercícios que se seguiram, uma 
importante troca de experiências e reflexões individuais.  [fig. 37-42]

II – A representação perspéctica

Perspectiva é uma palavra latina que significa 'ver através de'.

Albrecht Durer 18 

Desenhos de Andrea Brandão | Maria do Rosário | Maria do Rosário

31 | 32 | 33

34 | 35 | 36
Desenhos de Miguel Duarte | Miguel Duarte | Miguel Silva

DacianodaCosta_professor.indd   30 16-03-2011   15:31:22



31

37 | 38 |39

40 | 41 | 42

Desenhos de:  Raquel Marques. "A Virgem, o Menino e um Anjo", de Eduardo, o Portuguez (1504) | Carlos Lopes. "Retábulo de Santos o Novo - Aparição", de Gregório Lopes (c.1540) | 
Carlos Lopes. "Pentecostes", de Mestre da Lourinhã (?), (c. 1520).

Desenhos de:  Carlos Lopes "Conversação", de Pieter de Hooch, (c. 1663-1665) | Carlos Lopes "Anunciação", de Frei Carlos (c.1520) | Carlos Lopes "Anunciação", de Frei Carlos (c.1520).
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Depois de seleccionadas as obras, de acordo com os critérios 
propostos – a preponderância na representação de temas como 
espaço interior, espaço exterior, os elementos de transição 
espacial –, os alunos procuravam reconstituir cientificamente as 
suas construções perspécticas. [fig. 43-54] Reviam-se, para isso, 
conhecimentos adquiridos na Disciplina de Geometria Descritiva I, 
obrigando-se a reavaliar os sentidos da sua operacionalidade.
As “incorrecções” e os “artifícios” – a ausência de naturalismo 
– detectados em muitas das pinturas, através dos estudos dos 
alunos, serviram também para questionar a perspectiva enquanto 
“verdade fotográfica”, aprofundando o conceito de quadro 
perspéctico.
Cumpria-se, deste modo, o objectivo principal do exercício que 
tratava de reconhecer, através do Desenho, a Perspectiva como 
forma simbólica de representação.19 Do mesmo modo, ao pôr 
em causa a Perspectiva enquanto sistema de representação 

privilegiado do espaço arquitectónico, dava-se outro passo 
importante para o questionamento dos fundamentos das técnicas, 
códigos e regras de representação do Desenho como parte 
indissociável da sua aprendizagem, objectivo comum a todos os 
trabalhos realizados durante o ano.

III – A representação planimétrica

É necessário ter compassos nos olhos e não nas mãos, 

porque as mãos trabalham e os olhos julgam.

Michelangelo 20

Estabelecendo a ficção de que os espaços representados 
perspecticamente nas pinturas tinham como referentes 
espaços existentes na realidade – regra do jogo essencial para 

43 | 44 | 45 

Desenhos de André Frederico. "Anunciação", Jorge Afonso (c.1510).
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o entendimento de todo o trabalho –, propunha-se agora a sua 
representação rigorosa através de projecções ortogonais. 
Procurava-se, através da planimetria, reconhecer a génese               
e a ordem geométrica da organização de um espaço, como        
antes se tinha procurado, através da axonometria, da forma           
de um objecto.  [fig. 55-58]

Como objectivo, voltava a colocar-se ainda o reconhecimento da 
importância do conceito de rigor – lidando, neste caso, com obras 
de arte – para as actividades projectuais e os sentidos e códigos 
da sua expressão gráfica ao mesmo tempo que se procurava rever        
e consolidar conceitos como dimensão, escala e proporção.
Este exercício, fazendo reconhecer as técnicas, regras e códigos 
básicos – as convenções – do Desenho Arquitectónico, permitiu 
aprofundar o Desenho enquanto coisa mental, obrigando                   
a processos de imaginação objectiva, ou seja, desenhável.

IV – Análise sequencial imaginária

Habitar significa deixar traços.

Walter Benjamin

Durante muito anos, ainda na disciplina de Desenho Analítico, 
em Arquitectura, Daciano da Costa desenvolveu com o seu grupo 
de trabalho um exercício que tinha como um dos objectivos               
a Iniciação à percepção da imagem urbana. Propunha-se, com esse 
exercício, a análise de um percurso nítido na cidade – por exemplo, 
o percurso Cais do Sodré/Rua do Alecrim/Rua da Misericórdia/        
S. Pedro de Alcântara/Príncipe Real/Escola Politécnica/Rato – 
através de uma sequência de desenhos identificando contrastes 
na sua arquitectura determinados a partir dos tipificados 
por Gordon Cullen. 21 

46 | 47 | 48 
Desenhos de Carlos Lopes. "Conversação", de Pieter de Hooch, (c. 1663-1665).

49 | 50 | 51 

Desenhos de Carla Lopes. "Anunciação", de Frei Carlos (c.1520).
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52 | 53 | 54 

Desenhos de Pedro Batista. "Aparição de Cristo a Nossa Senhora", Frei Carlos, (1529).

Desenhos de Carlos Lopes. "Conversação", Pieter de Hooch, (c. 1663-1665).

55 56

57

58
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O novo exercício, baseando-se directamente no programa 
do anterior, reformulava-o adaptando-o a um novo método 
e juntando-lhe novos objectivos. 
Propunha-se agora que os espaços representados nas pinturas, 
depois de dominadas com precisão as suas formas e dimensões 
com os exercícios anteriores, fossem percorridos imaginariamente 
através de uma sequência de croquis perspécticos. [fig. 59-61]

Por um lado, procurava-se reconfirmar a representação 
perspéctica como ponto de vista, reavaliando criticamente os 
modos e artifícios específicos dos seus meios (desenho, pintura, 
fotografia) e reflectindo sobre as diferentes condições de estar e 
ver. Por outro lado, pretendia-se fazer reconhecer formas narrativas 
normalmente associadas ao cinema ou à banda desenhada, 
avaliando, através da prática do croquis, as possibilidades da sua 
importação para a análise e a fruição do espaço arquitectónico. 
Finalmente, procurava-se desenvolver a capacidade de habitar, 
imaginando, ou seja, o ano terminava com um exercício em que, 
mais uma vez, se apontava directamente para a ideia de Projecto.

2. Conclusão

Daciano da Costa gostava de contar a história de um antigo mestre 
que dava aos seus discípulos um nabo como modelo para um curso 
inteiro de Desenho. O nabo, transfigurando-se lentamente até à 
sua putrefacção, adequava-se naturalmente a todas as fases da 
aprendizagem.

Esta história toca numa das questões fundamentais que Daciano 
trouxe consigo para a nossa escola: o ensino do Desenho pode e 
deve ser adequado às diferentes licenciaturas? Ou, pelo contrário, 
“só existe um Desenho: o da Bayer” – como gostava ele de ironizar – 
que serviria, portanto, em qualquer circunstância? 
Se se entender que ensinar Desenho é ensinar a aprender a lidar 
com o Desenho, esta questão, só aparentemente simples, assume 
uma importância fundamental quando se trata de decidir se 
é ou não indiferente fazê-lo com futuros arquitectos, designers, 
costureiros, artistas ou engenheiros, etnólogos, historiadores, 
cineastas ou com quem quer que seja em cujo trabalho o Desenho 
tenha um papel central ou apenas lateral.
A persistência e o rigor colocados nesta questão pelo trabalho 
de Daciano da Costa enquanto professor – pintor de formação, 
designer por acaso (gostava ele de dizer) e arquitecto por paixão 
(digo eu) – teve aqui como resultado uma adequação consciente 
do ensino do Desenho às diferentes licenciaturas em que se inseria, 
recusando tornar o Desenho numa mera ferramenta subsidiária 
das respectivas áreas projectuais ou transformá-lo numa disciplina 
estéril, disfarçada de reduto de “criação artística”.

Quando, logo no início do curso de Design, as práticas de Desenho 
directamente associadas à prática do projecto passaram a ser 
tratadas nas próprias disciplinas projectuais e a disciplina de 
Desenho passou a ter um carácter essencialmente analítico havia 
que, para introduzir, experimentar e aprofundar as técnicas de 

59 | 60 | 61

Desenhos de Carla Lopes. "Anunciação", Frei Carlos (c.1520).
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O PENSAMENTO TEÓRICO DE DACIANO 
DA COSTA E O ENSINO DE DESIGN ¹ Leonor Ferrão

Palavras-Chave 
design, teoria, crítica, ensino de design, 
Daciano da Costa (1930-2005)

Resumo
O essencial do pensamento teórico de 

Daciano da Costa (1930-2005) encontra-se 

publicado na colectânea Design e mal-estar. 

Subsistem alguns textos inéditos, reflexões 

relacionadas com o trabalho de atelier e 

enunciados de exercícios que preparou para 

os seus alunos da Faculdade de Arquitectura 

da Universidade Técnica de Lisboa. Daciano 

não era um teórico no sentido pleno do termo. 

O seu esforço reflexivo encontrou sempre a 

expressão mais justa na sua obra de designer 

(num registo muito próximo da arquitectura e 

da urbanismo) e na sua acção de pedagogo de 

design. Este ensaio procura mapear os seus 

temas e problemas favoritos e esboçar linhas 

interpretativas que se oferecem à reflexão e 

à crítica. Para que a memória de Daciano não 

se perca e possa inspirar outros percursos 

académicos e profissionais. 

In memoriam.

I. Gorneman de Gorhaut
A gesta de Perceval narra um processo de crescimento e de aprendizagem, em busca 
de um ideal aristocrático de perfeição espiritual e de civilidade.
Daciano da Costa (1930-2005) apreciava esse imaginário, o seu código de conduta, 
a beleza agreste dos lugares, a sua cultura material e imaterial. Ressalvadas as devidas 
diferenças e distâncias, possuía muitas das qualidades que se atribuem a algumas 
personagens arquetípicas do Romance do Graal (e não é difícil imaginá-lo a dizer a fala 
de Gorneman de Gorhaut aos seus alunos). Daciano era um sedutor desconcertante, 
perspicaz, honesto, irónico, discreto, astuto e sábio. Um gentil-homem 3 que defendeu 
com galhardia e tenacidade várias maneiras de ser designer, enfrentando algumas das 
idiossincrasias nacionais que nos envergonham e desmobilizam 4. 
Como profissional e como professor, mas também como cidadão, não se furtou aos 
combates necessários, no espaço público e no território da disciplina. Os seus escritos, 

"Ce qu’en ne set puet on aprendre,
Qui i velt pener et entendre,
Fait li preudom, biax amis chiers.
Il covient a toz les mestiers
Et cuer et paine et us avoir;
Par ces trois le puet on savoir.
Et quant vos onques nel feïstes
Ne autrui faire nel veïstes,
Se vos faire ne le savez,
Honte ne blasme n’i avez." Chrétien de Troyes 2 
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publicados na colectânea Design e Mal-Estar 5, apesar da variedade 
de destinatários 
e de contextos que informaram a sua redacção, expressam essa 
combatividade que recorria, não raro, a alguma veemência verbal. 6 
Nunca se conformou com a crescente especialização que, 
progressivamente, enclausurou as profissões em fronteiras 
disciplinares fechadas. No entanto, reconhecia a necessidade 
de promover a criação de um corpo de profissionais (leia-se 
de designers), bem preparados, com uma formação superior 
universitária, o que facilitaria o seu reconhecimento e aceitação 
social. Todavia, os portugueses só mudaram na aparência. 
Na essência, mantiveram o gosto pela ostentação, actualizando, 
apenas, alguns sinais exteriores de uma riqueza fictícia: 
continuámos sendo "um povo de pobres com mentalidade de 
ricos" 7, deslumbrado com a "tralha" estrangeira ou conformado 
com as respectivas contrafacções (nacionais ou de importadas). 8 
Daciano continuou a afiar o discurso, enquanto dirigia as suas 
baterias projectuais para outros alvos, animado de uma nova 
"esperança projectual" 9: 

(O meu mestre Frederico George lá dizia: “há muitas maneiras 

de se ser arquitecto” e digo eu agora que há muitas maneiras 

de se ser designer). Haverá, e já há, muitas outras vidas, para os 

designers. Mas estou agora só a pensar naqueles que continuam 

ligados à produção de objectos. Em cada geração os designers 

têm de começar de novo porque, por natureza da profissão, estão 

sempre no princípio das coisas e as coisas são sempre diferentes 

para que possam cumprir o seu papel de vestígios da vida. 

Mas é claro que haverá certamente um mercado cada vez maior 

e mais globalizado de tralha banal, baratana e obsolescente, 

culturalmente desclassificada e revestida pela miséria dos baixos 

salários e da insegurança social dessas longínquas paragens de 

onde vêm. (Esses produtos com consequências incontroláveis 

para o ambiente e para a sociedade). Mas também já aí está uma 

reacção reguladora espontânea, com um mercado intersticial 

para os “objectos do desejo”, de pequena produção de qualidade, 

para contrariar essa inquietante globalização dos mercados. 

Será ainda um pequeno mercado, inevitavelmente elitista 

mas já é um novo começo e é já a pedra na funda. Na “Nova 

Economia” nem tudo será massificado, nem tudo será volátil 

e a materialidade do design veio para ficar, desde a economia 

de sobrevivência à economia da abundância. Entre designers 

e pequenos empresários poderão, sistematicamente, surgir 

parcerias […] de concepção-produção-edição de produtos, 

partilhando equitativamente investimento, riscos e mais-valias. 

Será, assim, ultrapassada a “civilização do royalty” e respectivo 

anedotário dos direitos de autor quase sempre frustrados, 

quase sempre com quebras de confiança e de solidariedade 

entre criadores e editores. Contornava-se assim também o 

ilusório estatuto de profissional liberal em regime livre, que 

é a forma de maior dependência social que conheço. Tenho 

consciência de que na educação dos designers terá de contar-se 

com a clarividência da manualidade como modo inteligente de 

regressar ao saber fazer e à autonomia cultural e económica. 

É outra maneira de se ser designer. 10 

A era pós-industrial oferecia, de facto, novas promessas 
de liberdade, tornando possível abdicar do entendimento 
fundamentalista do design industrial como exclusivamente 
virado para o modo de produção da Indústria, como registou 
noutro escrito anterior. 11 
A sua prática reflexiva, intensa e esforçada, reverteu para 
o Projecto e para o ensino de um mester de contornos pouco 
definidos, num processo de polinização cruzada contínua. 
A este propósito, citava, frequentemente, uma frase que atribuía 
a Frederico George (1915-1994) para ilustrar a natureza da relação 
entre teoria e prática: "não andar com a cabeça à frente das mãos, 
nem com as mãos à frente da cabeça" 12. Porém, a sua pedagogia 
nunca foi ensinar a sua prática. Interiorizando a crítica de José 
Ortega y Gasset (1883-1955) sobre os perigos do "ensino 
silvestre" 13, questionou-se sobre a possibilidade de um compro-
misso entre uma "pedagogia pragmática-empírica versus uma 
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pedagogia sócio-crítica", problemática que abordou num ciclo de 
conferências na Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica 
de Lisboa (1999/10/28), subordinado ao tema Ética vs. Estética no 

Design - Vertentes do Ensino e do Exercício Profissional do Design. 14 
 
II. Frutos silvestres
O pensamento teórico de Daciano não pode dissociar-se da sua 
capacidade de intuir o essencial e de o comunicar em profundidade. 
De facto, a sua expressão verbal (e escrita) assumiu um estilo 
próprio, que não pode explicar-se, apenas, pelo que aprendeu com 
outros grandes conversadores com quem privou nos anos mais 
estimulantes da sua vida 15 nem pela leitura de alguns autores 
favoritos. No entanto, Daciano era um leitor compulsivo. O convite 
para docente da licenciatura de Arquitectura da Escola Superior 
de Belas Artes de Lisboa, em 1977, levou-o a adquirir muitos 
títulos e obrigou-o, de bom grado, a uma actualização bibliográfica, 
intensamente continuada até ao fim da sua vida. 16
Como é apanágio de mentes produtivas, Daciano não se alimentava, 
exclusivamente, de referências eruditas. A expressão "trivial e 
croquetes", burilada para "trivial e excepcional", constitui um 
exemplo da sua energia criativa orientada para o Projecto. 
Na esteira desta hierarquização de importâncias, das coisas 
e das situações, em expressão menos pícara mas não menos 
certeira, usava os termos "de acompanhamento" e "protagonista" 
para caracterizar dois modos de ser dos objectos, conceitos que 
remetem para um sentido de teatralidade na maneira de entender 
e de conceber os espaços onde os objectos (co)existem e dialogam 
entre si e com os utilizadores, conquistando novas valências 
e possibilidades de uso e de fruição. Por isso, "caracterizar 
discretamente" e "contrastar festivamente" sintetizam o seu 
entendimento de "trivial" e de "excepcional". Para "contornar 
o pitoresco e o monumental" propunha "pouco desenho no 
permanente" e "mais desenho no efémero", porque "os objectos 
são as 'falas' materializadas em 'coisas' medianeiras dum Discurso 
da Cidade Feliz onde se possa culturar o imprevisível, celebrar 
o lazer, circular e flanar." 17

"Silvestre" foi outro termo recorrente no seu discurso. 
Usou-a com diversas dobras semânticas, ora com uma conotação 
pejorativa, como em "ensino silvestre" (seguindo o significado 
utilizado por Ortega y Gasset), ora positiva, como sinónimo de 
chão 18, ou seja, coisa mais ou menos bravia, de travo adstringente, 
mas de sabor requintado (tal como os frutos silvestres). 
Daciano usava muitas metáforas de grande eficácia discursiva     
– "o designer e o seu labirinto", "dédalos e ícaros portugueses" 19, 
"armadura teórica", "ensino silvestre", "design alimentar" – e outros 
recursos expressivos, como os pares conceptuais, por adição 
– "território e mercado" 20 – ou por oposição – "atitude sócio-cultural 
vs. atitude técnico-económica", "modo orgânico vs. modo 
geométrico" 21. Evitava termos desgastados pelo seu uso rotineiro 
no discurso comum (falado), substituindo-os por sinónimos 
"inesperados" (outro adjectivo de que muito gostava): "exercício 
discreto", para designar pouco design; "familiaridade" para 
significar reconhecível mas não necessariamente previsível; "design 
comprometido" para caracterizar um modo de estar na profissão 

ética e socialmente responsável; "indivíduo técnico (...) com a 
qualidade da quantidade", em vez de objecto produzido em série 
(objecto industrial)...22 

III. Temas favoritos
Sem pretender fixar uma sequência exaustiva, nem uma ordem     
de importância dos seus temas de eleição, a cultura do desenho 
constitui-se como a espinha dorsal fundamental do seu 
pensamento. Daciano entende o desenho como uma maneira de 
ver, compreender, imaginar, reflectir, experimentar, representar 
e validar, um "torso" comum a todas as disciplinas projectuais.23 
O desenho é a sua hermenêutica, pessoal e transmissível,                 
o caminho seguro para interpretar o "contexto", outro conceito 
matricial da sua prática esclarecida. 24 
Para Daciano, o contexto está para além do lugar de destino último 
da coisa projectada: é, também, o durante, i.e. o contexto produtivo 
– do qual fazem parte as máquinas, as tecnologias e, obviamente, 
as pessoas que produzem as coisas projectadas (e que, na maior 
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parte dos casos, não poderão desfrutar delas). Deste seu modo de 
entender o contexto o contexto, radica uma experiência feliz e bem 
sucedida, a linha Prestígio (1962), que projectou para a Metalúrgica 
da Longra .25 Simultaneamente, Daciano apresentava-se como um 
engenheiro social 26.
"O sistema lógico do design" foi outro tema que o interessou. 27 
Daciano deixou um esboço inacabado sobre o tópico 28, elaborado 
na sequência da leitura de alguns textos fundamentais, nomea-
damente de Intentions in Architecture (1963) 29, de Christian 
Norberg-Schultz (n.1926), entre outros títulos recorrentes nas 
listagens de bibliografia dos seus programas das disciplinas de 
Teoria do Design. 30 
O tema "Design e cidadania" encontra-se presente no seu 
entendimento de ensino público universitário, em registo 
subliminar nos seus programas e enunciados de exercícios e          
de modo evidente nos interiores que desenhou, todos eles espaços 
de convivialidade e de partilha, com funções muito variadas, mais 
ou menos transversais do ponto de vista social. 
Sobre os "modos de enfrentar a profissão", identificou três (atitudes 
perante o projecto): "design conformista" (ou "condescendente") 
– "compreensivo", na melhor das hipóteses –, "design utópico mas 
realizável" e "design radical". 31 Para tornar cada modo compre-
ensível, colocou um nome do star system internacional              
(todos italianos) para dar o tom distintivo a cada orientação            
(ou posicionamento). O exemplo de Alessandro Mendini (n.1930) 
funciona bem na categoria histórica de design radical. No entanto, 
os outros exemplos escolhidos, Joe Colombo (1930-1971), 
para o primeiro modo, e Aldo Rossi (1931-1997), para o segundo, 
insuficientemente explicados, parecem indiciar alguma dificuldade 
em operar com os seus próprios conceitos, apesar do esforço em 
torná-los operativos. 32 Paradoxalmente – ou nem tanto – Daciano 
não estava assim tão certo de ter razão sobre algumas das suas 
(supostas) certezas. Fortuita e intencionalmente, consoante 
os casos, deixou muitos “caldos Knorr” por diluir, espaços por 
esclarecer ou preencher e outras tantas pontas por amarrar. 
A sua “teoria crítica do design” foi exemplar a este nível, uma vez 

que não empregou a expressão na sua acepção histórica33 (ainda 
que não lhe seja totalmente estranha), 34 mas como a conjugação 
dos termos teoria, crítica e design.
Daciano não teve formação académica em design 35 e chegou aos 
grandes temas da Teoria do Design por via da Teoria e da História 
da Arquitectura (o que atendendo ao próprio percurso histórico do 
Design, não foi um caminho errado). As suas considerações sobre    
a quantidade de publicações com dimensão teórica em Portugal 
(até 1974)36, nomeadamente nos domínios da arquitectura e do 
design, revelam, para além da sua proverbial ironia, a persistência 
de um modo (romântico) de operar que nunca repudiou, mas que 
não preconizou, pelo menos enquanto pedagogo. 
O carácter inacabado de alguns dos seus textos correspondia a um 
patamar de repouso, à espera de um esclarecimento (de dentro ou 
de fora) que lhe permitisse ampliar, reformular ou iniciar um texto 
novo, não por perfeccionismo, mas por ter sido um espírito inquieto, 
consciente e crítico das suas próprias lacunas. 

O modo de Daciano proceder, em hibridação permanente, e a 
ausência de pressão da Universidade para cumprir as diversas 
estações de uma carreira académica convencional 37, libertaram-no 
de certas exigências que contribuem para a (nossa) dificuldade em 
distinguir, por um lado, o que era assumidamente seu e original; 
e, por outro, o que, sendo seu, coincidia, fortuitamente, com o 
pensamento de outros (pecado de que se sentia absolvido por 
Ortega y Gasset, que, aliás, citava de coração porque as citações 
que se escolhem também expressam afectos). Por isso, mas não só 
por isso, foi um pós-moderno sem querer.

IV. Aprender a ser
Daciano não era um teórico no sentido convencional do termo. 
A sua didáctica nas disciplinas teóricas usava estratégias 
heterodoxas 38, intuitivas embora, pedagogicamente, produtivas 39.
Para cada um dos anos lectivos das disciplinas de Teoria do Design 
(1995/2000) preparou um ou dois exercícios anuais, conjugando os 
grandes temas transversais e distintivos da licenciatura em design 
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da Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica com outros 
respigados do momento. 40
Encontra-se uma nota comum entre estas propostas de trabalho 
sobre temas tão variados: o propósito de alargar o quadro individual 
de referências, filtrando-o pelos crivos da Crítica, da História e da 
Teoria, sem os quais não é possível configurar novos universos 
formais. 41 Acrescente-se que todos, sem excepção, são exercícios 
de grande complexidade, alguns de elevado grau de dificuldade 
(uns dirigidos para a estimulação de competências críticas verbais, 
outros para o desenvolvimento de competências críticas não 
verbais). Daciano chamava-lhes "trabalhos de síntese a partir de 
um repertório de temas teóricos" e atribuía-lhes títulos sugestivos: 
"Objectos Iguais mas Diferentes" (para o tema "três modos de estar 
na profissão", num registo de exortação à pesquisa plástica) 42; 
"Crítica da Crítica pelo Desenho" (para promover o estudo, 
estimular as competências críticas e desenvolver a expressão 
escrita 43, com uma variante muito inspirada, "Da minha participação 
frustrada, mas não por isso menos honrosa, 
no Movimento Moderno" 44); "Experimentação do Design de 
Citação"45 "A perspectiva como método – a face oculta de Sant’Elia 
e a arquitectura no papel", para promover o pensamento produtivo 
por via da expressão não verbal 46, tal como os exercícios intitulados 
"Objectos mutantes" e "Objectos híbridos", dois caminhos diferentes 
para aprender a decompor, reordenar e recombinar objectos. 47
A sua didáctica passava, ainda, por lições teóricas para exposição 
e clarificação de conceitos essenciais à disciplina 48, sessões de 
crítica aos trabalhos desenvolvidos para as disciplinas de Projecto 
e pela leitura de textos recomendados, devidamente comprovada 
pela elaboração e apresentação das respectivas recensões críticas, 
em mesas-redondas moderadas e participadas. 

V. E agora?
A história recente não desmentiu Nuno Portas, quando em 1971 
traçou o perfil dos (raros) industriais que adoptaram “políticas de 
design” nas suas empresas. 49 Entretanto, não apareceram novos 
empreendedores com uma consciência cultural aguda sobre 

a importância do design. No geral, as relações com a Indústria 
tornaram-se mais crispadas e menos colaborativas. Apesar das 
dificuldades, Daciano não desistiu de exercer uma acção didáctica 
continuada na sua actividade profissional e na Academia: 

Ensinar o Design que sabemos é pouco. Só uma pedagogia 

compreensiva de cada escola, e compreendida e apoiada pelas 

suas especialidades científicas dominantes, poderá contornar 

um “ensino silvestre” uniformizante e evitar as interpretações 

melancólicas de práticas respeitáveis mas que facilmente 

conduzem ao equívoco das Artes Decorativas. 50

Como vimos, alguns dos seus autores de referência provinham 
território da Arquitectura, o que não surpreende dado o seu 
percurso como profissional do Projecto e como professor de 
Desenho (1977-1992) na licenciatura de Arquitectura da Escola 
Superior de Belas Artes de Lisboa (curso que deu origem à 
Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa). 
Ao nível das disciplinas de Teoria do Design, para além de 
alguns exercícios, que procuraram estabelecer nexos entre a 
Arquitectura e o Design, regista-se um objectivo presente em 
algumas versões do programa de TD II: "fazer o reconhecimento 
histórico da correspondência entre o design e a arquitectura"51. 
Há mais ligações que poderiam e deveriam ser estabelecidas, 
nomeadamente, com um trabalho seminal de Frederico George: 

Todo o ensino que, acrescentado ao métier, imbuído nele lhe não 

dá uma formação humanista de base, parece-nos deficitário. 

À cultura do concreto, dos objectos, sua forma, textura, 

história e implicações – tão avessa incidentalmente à tradição 

portuguesa de investigação e ensino – é necessário acrescentar 

uma experiência de outro tipo que pode encontrar expressão útil 

nalgumas ciências sociais. 52 
 
Daciano revia-se nesta concepção de ensino e transpôs, na medida 
do possível, o que considerou ser útil para a licenciatura de Design. 
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Por isso, não é despiciendo salientar que a prática de docência 
de Desenho permitiu-lhe pesquisar, reflectir, sintetizar e depurar 
muitos dos conceitos que desenvolveu no âmbito do curso de 
licenciatura em Arquitectura de Design da FAULT.
Inspirando-se em Alessandro Mendini, quanto à referência textual 53 
– apesar de não simpatizar com a pose projectual do italiano – 
e em Aldo Rossi (1931-1997) – por causa da original e serena 
abordagem metodológica ao Projecto – Daciano procurou fazer 
o exercício inverso: entender as relações entre o Design e a 
Arquitectura para além das óbvias diferenças de escala e de 
poder, centradas na compreensão e na exploração das funções 
semânticas do produto. 54
Poder-se-á dizer que ficou muito por explicar e por fundamentar. 
No entanto, deixou escrito o que significa "ensinar design" no 

Curso de Arquitectura de Design da Faculdade de Arquitectura 
da Universidade Técnica de Lisboa:

Participar no espaço Arquitectónico com a concepção de produtos 

a montante da construção, produtos de grande expansão e grande 

complexidade funcional, onde predomine a função medianeira. 55 

Os trilhos estão à vista, pelo que não será preciso "deitar garrafas 
ao mar" para os encontrar. 56 Estarão? 
E "porque não há nunca uma honra equivalente ao valor da 
excelência", Daciano aceitará "a honra que lhe fazem[os] por não 
haver nada com maior valor que lhe possa ser atribuído". 57 
In memoriam.

Notas

1 O presente ensaio foi redigido no final 
de Dezembro de 2005. Embora sem 
os dispersos, foi traduzido para inglês 
e publicado nas actas do congresso 
comemorativo dos 40 anos do IADE 
(Ferrão, 2009). Publica-se agora uma 
versão revista que integra, também, 
inéditos e alguns textos de Daciano 
anteriormente publicados. Agradeço 
a João Paulo Martins a identificação 
e a revisão dos textos, bem como a 
Rita Almendra e a Carina Guerreiro, 
ex-alunas de Daciano da Costa, 
o empréstimo dos seus dossiers 
com a documentação relativa às 
disciplinas de Teoria do Design I e  
II (programas, enunciados, actas, 
recensões, textos de apoio de Daciano 
e de outros autores cuja leitura 
recomendava). 

2 Excerto de Perceval ou o Romance 

do Graal que corresponde a uma 
fala do cavaleiro Gorneman de 
Gorhaut. Preserva-se a transcrição do 

manuscrito nº 12576 do séc. XIII que 
se conserva na Bibliothèque nationale 
de France, fixada na edição de William 
Roach (Genève: Drag, 1959). Para a 
transcrição integral vid. Troyes, 2004 
[s. XIII]: 1462-1472. Ao contrário da 
tradução portuguesa (Troyes, 1998: 
29), a tradução inglesa conseguiu 
preservar a estrutura poética: «You 
can learn any lesson new// that 
you are willing to pursue.// So, my 
dear friend, to make a start// in all 
professions, you need heart,//hard 
work, and practice; you will see// we 
gain all knowledge by those three.//
But since you’ve never tilted nor//
seen others use their arms before, 
your ignorance cannot be blamed,//
nor need you feel the least ashamed.» 
(Troyes, 1983 [s. XIII]: 43-44). 

3 Alusão à obra Il libro del cortegiano, 

do conde Baldassare Castiglione 
(1478-1529), ele próprio um perfetto 
gentiluomo. O traje também fazia 

parte da pose de um gentil-homem. 
Daciano usava bons materiais, 
caprichava nas gravatas de malha 
e nos sapatos (ingleses), num estilo 
smart casual que manteve ao longo 
da vida.

4 Dissecadas e analisadas nos ensaios 
de Eduardo Lourenço (n.1923) «Somos 
um Povo de Pobres com Mentalidade 
de Ricos» e «Repensar Portugal» 
(Lourenço, 1988 [1978]) e de José Gil 
(n.1939) (Gil, 2005). 

5 Costa, 1998. 
6 Ensaio escrito a propósito do evento 

Design Lisboa 94 (Costa, 1998: 66-68).
7 Lourenço, 1988 [1978]: 127-134.
8 "O português [é] mais dotado que 

ninguém para viver de imagens, mitos, 
sugestões, delirante curiosidade por 
tudo quanto vem de fora". A citação 
encontra-se no ensaio "Repensar 
Portugal" (Lourenço, 1988 [1978]: 77).

9 Alusão ao título de um ensaio de 
Tomás Maldonado (1970).

10 Vid. Disperso 16.
11 Costa, 1998a.
12 Costa, 1974: 4. 
13 "Importa, pois, libertar da ciência o 

ramo das profissões, a fim de que 
dela fique  estrictamente preciso 
e seja possível então atender às 
próprias profissões, cujo ensino é hoje 
perfeitamente silvestre." (Ortega y 
Gasset, 1946: 63).

14 Vid. Dispersos 15.1 e 15.2.
15 Entre eles encontravam-se os 

arquitectos Alfredo Viana de Lima 
(1913-1991), Frederico George 
(1915-1994), Maurício de Vasconcelos 
(1925-1998), Pedro Cid (1925-1983) 
e António Sena da Silva (1926-
2001), o historiador de arquitectura 
Mário Tavares Chicó (1905-1966), 
entre muitos outros que escutava, 
atentamente, no Café Chiado (vid. 
Costa, 1974: 4).

16 A sua biblioteca particular inclui 
muitos títulos raros e inesperados, 
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adquiridos em livrarias e no 
mercado antiquário. A qualidade e a 
diversidade do acervo justificam um 
estudo sistemático que transcende 
o âmbito deste artigo. Sobre este 
assunto, vid. testemunho recolhido 
a 18 Abr. 2002 (Rato, 2002: 55 e 62), 
embora sem o necessário escrutínio 
do  entrevistado. Todavia, elegeu 
três títulos fundamentais "da nossa 
época": Vers une architecture (1923), 
Complexity and contradiction (1966)   
e L' architettura della città (1970)    
(vid. Disperso 9.2).

17 Este excerto ocorre num relatório 
elaborado para o Parque Expo (Out. 
1994) (Disperso 1), temática retomada 
num documento elaborado para a 
Câmara Municipal de Lisboa (Mar. 
1995) (Disperso 2).      

18 O termo  surge no ensaio "'Design 
chão' para transformar a actualidade" 
(Costa, 1998: 60-65). Daciano 
transforma-o num conceito operativo 
para o design, apesar de a sua 
origem estar num termo usado pelo 
visconde Castilho (1954 [1879]: 
144). George Kubler (1912-1996) 
retomou o conceito de "chão", 
transformando-o numa proposta 
metodológica inovadora para abordar 
a produção arquitectónica portuguesa 
entre dois reinados opulentos: "o 
estilo 'chão' português é como que 
uma arquitectura vernácula, mais 
relacionada com as tradições de um 
dialecto vivo do que com os grandes 
autores da Antiguidade Clássica, e 
que surgiu numa geração antes de o 
‘estilo desornamentado’ ter aparecido 
em Espanha e lhe sobreviver várias 
gerações." (Kubler, 1988 [1972]: 3). 

19 Correndo o risco de manipular o 
pensamento de Kubler, poderão 
sugerir-se algumas notas que se 
inferem da observação das obras que 

classificou como "chãs", procurando 
abstracções interessantes para 
a acepção de "chão" associada 
ao conceito de design: "castiço", 
"vernacular", "apropriação local de 
uma ou de várias referências eruditas" 
(e por isso, quando tomado na sua 
dimensão histórica, como no texto de 
Kubler, pode ser sinónimo de "anti-
clássico", "aclássico" ou de "clássico"). 
Tomado como um adjectivo, pode 
significar "austero", "despojado", 
"desornamentado", "de formas puras 
e simples", "de longa duração". O 
termo também ocorre para designar 
um género musical que não foi apenas 
monástico designado por “cantochão”: 
apesar da sua complexidade, tem uma 
singeleza que lhe advém, também, 
da ausência de acompanhamento 
instrumental e de ser monofónico. De 
todos os títulos de Kubler, The shape 

of time (1962) foi o favorito de Daciano 
e aquele que lhe permitiu reconciliar-
se com os historiadores de Arte (vid. 
Disperso 13).

20 COSTA, 1993. O dédalo português 
deveria ser Frederico George; por 
extensão, os "ícaros" seriam o próprio 
Daciano, Sena da Silva e outros 
discípulos de Frederico George que 
conseguiram voar. São suposições que 
os textos de Daciano não confirmam 
nem contradizem. 

21 O "território" corresponde à área 
disciplinar (Design): as suas fronteiras 
estão em permanente redefinição, 
sendo que, algumas, são partilhadas 
com outras disciplinas. O "mercado" 
é um espaço que remete para 
determinadas oportunidades de 
negócio: é volátil, incerto, de duração 
variável, local ou global, para muitos 
utilizadores/consumidores ou para 
poucos. Citando Daciano, o território 
"é um extenso e ambíguo campo de 

investigação teórica"; o mercado "é 
o lugar social onde o designer opera 
profissionalmente, em diversos níveis 
e especialidades" (Costa, 1998: 39). 

22 Vid. Disperso 14.2. O conceito de 
"orgânico" provém da Arquitectura. 
Em design, sofreu um desvio 
semântico, provavelmente após a 
realização de um concurso-exposição 
organizado pelo MoMA em 1940 - 
Organic Design in Home Furnishings, 
com o comissariado de Eliot F. Noyes 
(1910-1977). Assim, para além da 
configuração biomórfica, passaram 
a fazer parte o uso de certos 
materiais e respectivas tecnologias 
de transformação (nomeadamente 
o contraplacado moldado e os 
plásticos), ao qual se juntaram 
requisitos como o de baixo custo, 
simplicidade de produção (para 
permitir grandes séries, i.e. assumindo 
o modo industrial), a modularidade e 
a redução de espaço necessário para 
arrumação (integrando os conceitos 
de "empilhável" e de "desmontável", 
entre outros) (vid. Collins, 1965; Julier, 
1993: 149; Raizman, 2003: 232). 

23 Vid. Disperso 11.2.
24 Vid. Disperso 4.
25 Costa, 1998: 105. Para uma apreciação 

crítica sobre o seu modo de actuar 
em função do contexto, vid. Martins, 
2001: 81-83. Para uma genealogia 
do conceito, significados e modos 
de o designar, desde os italianos 
dos anos 50 – sob a designação de 
preesistenze ambientali - passando 
pela adopção do termo context, a 
partir de 1964, com o contributo de 
Christopher Alexander (n. 1936), até 
ao "fuck the context" de Rem Koolhaas 
(n. 1944), em 1995, vid. Forty, 2000: 
132-135. Daciano tinha orgulho neste 
desempenho (vid. Martins, 2001: 
258-259). 

26 O propósito denota uma identificação 
com alguns escritos de um socialista 
utópico, William Morris (1834-1896), 
com as devidas diferenças e a evidente 
distância cronológica, nomeadamente 
em "The Decorative Arts: Their 
Relation to Modern Life and Progress" 
(In: Harrison, 1998: 751-758).

27 O termo ganhou dimensões equívocas, 
apesar dos esforços de clarificação 
de alguns teóricos. Gui Bonsiepe (n. 
1934) publicou um excerto de um 
manuscrito de Tomás Maldonado (n. 
1922), com o título Aktuelle Probleme 

der Produktgestaltung [1963], que 
incluía uma definição do conceito 
de "forma" no contexto disciplinar 
(Bonsiepe, 1992 [1975]: 37). Para os 
conceitos associados (nomeadamente, 
os de styling e de good design), vid. 
Maldonado, 1992 [1976]: 63-69. Para 
a exploração de outras dimensões do 
conceito de "forma", vid. Tatarkiewicz, 
1987 [1976]: 253-278. 

28 Vid. Disperso 17.
29 Daciano adquiriu, provavelmente, a 

segunda edição em língua francesa 
(Bruxelas: Pierre Mardaga, 1979). 

30 Com os riscos inerentes a um 
exercício deste tipo, poderiam 
mencionar-se outros autores e títulos 
importantes para o tema (por ordem 
cronológica de edição): Kubler, 1990 
[1962]; Jencks & Baird, 1969; Schultz, 
1971. Acrescentam-se, ainda, dois 
clássicos, um da historiografia do 
design, o outro da Gestalt Theorie: 
Giedion, 1949; Arnheim, 1954.

31 Um conceito de "design radical" 
provém da historiografia e da crítica do 
design. Para alguns autores, o radical 

design faz parte de uma corrente mais 
abrangente e plural, o anti-design 
(Sparke, 1989: 191ss.). Comporta 
diversos registos discursivos para 
criticar, com humor ou ironia, o 
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modelo social e económico capitalista: 
um, de clara aproximação às artes 
(ditas) plásticas (em alguns casos, 
um Craft Revival), aos seus modos de 
produção, divulgação e fruição, no qual 
se incluem Mendini, Ettore Sottsass 
(1917-2007), Andrea Branzi (n.1938), 
Gaetano Pesce (n.1939) e os grupos 
Memphis, Studio Alchimia, Archigram, 
Archizoom, para listar os mais 
significativos; o outro, com uma carga 
ideológica mais radicalizada, como 
um manifesto contra o capitalismo 
e de defesa intransigente do meio 
ambiente (grupos radicais alemães). 
Vid. s.v. “anti-design” e s.v. “radical 
design” in: Julier, 1993: 19-20, 166, 
respectivamente); Bürdek, 1992: 261-
269 (síntese que inclui diversos grupos 
radicais alemães, habitualmente 
arredados das historiografias italiana 
e anglo-saxónica). Para uma crítica ao 
radical design italiano, vid. Selle, 1989 
[1984].

32 As referências a Colombo, a Rossi e 
a Mendini ocorrem num enunciado 
de um exercício elaborado para os 
alunos de Teoria do Design II do 
ano lectivo de 1997/1998 (Disperso 
10). Todavia, Joe Colombo não era 
um conformista. O seu fascínio pela 
tecnologia foi sempre transposto para 
um experimentalismo que contribuiu, 
directamente, para as tendências 
radicais de meados da década de 70. 
Daciano não explicita os motivos que 
o levaram a escolher Colombo para o 
primeiro modo. 

33 O conceito histórico de "teoria crítica 
do design" corresponde a uma linha 
teórica que surgiu em meados da 
década de 70, na qual pontuaram 
vários designers, nomeadamente Gui 
Bonsiepe (n.1934) e Victor Papanek 
(1925-1998). Bonsiepe combatia o 
nihilismo projectual que começava a 
instalar-se entre alguns profissionais 

politicamente mais activos e 
acreditava ser possível colocar o 
Projecto ao serviço dos desígnios 
de desenvolvimento das periferias, 
libertando-as da dependência 
económica e política dos países 
industrializados (Bonsiepe, 1992 
[1975]; Castelnuovo, 1991: 252-269).

34 Vid. Costa, 1974 e Disperso 14.2.
35 Daciano teve a intenção de frequentar 

a HfG de Ulm, que visitou em 1956, 
justamente num ano de viragem na 
direcção e na orientação pedagógica 
e científica da escola (vid. Martins, 
2001: 304).

36 "Se você quiser reunir os textos todos 
que há sobre arquitectura moderna 
e “design” neste país, você não faz 
nada de parecido com a lista dos 
telefones; é que não se escreveu nada 
de maneira que tudo isto era tradição 
oral e já se inscreve na tradição 
portuguesa, de comunicação de 
experiências por via oral; eu até acho 
divertido, devo dizer-lhe..." (Costa, 
1974: 9). Daciano detestava esta 
entrevista, mas não podemos deixar 
de a utilizar porque é um testemunho 
importante.

37 Embora tivesse feito a carreira como 
convidado num tempo de regras 
difusas, produziu os seus relatórios 
pedagógicos e restantes documentos 
de enquadramento das tarefas 
académicas, com um rigor e uma 
extensão invulgares. (vid. Disperso 4).

38 Entende-se, aqui, por "ortodoxia" as 
estratégias pedagógicas da Escola de 
Ulm (1947-68). Sobre a "pedagogia 
Ulm" podem mencionar-se os textos 
(já citados) de dois protagonistas 
(Bonsiepe, 1992 [1975]: 155-200; 
Maldonado, 1992 [1976]: 67-69).

39 Os alunos tinham de elaborar actas 
das reuniões com o docente e 
apresentar relatórios de progressão. 
No conjunto de textos fornecidos aos 

alunos encontra-se um modelo de 
relatório recheado de recomendações 
oportunas. O interesse deste 
documento transcende, claramente, 
os compromissos académicos 
(Disperso 3).

40 Os exercícios “Aldo Rossi e o design de 
Arquitectos” (TDI, 1997/98) (Dispersos 
9.1 e 9.2) e “Alvar Aalto: processo e 
destino do Design” (TDI, 1998/99) 
(Dispersos 11.1 e 11.2) constituem 
um bom exemplo de sentido de 
oportunidade, o primeiro, por ocasião 
da morte inesperada de Aldo Rossi 
(1931-1997), o segundo associado à 
exposição monográfica de Alvar Aalto 
(1898-1976), organizada pela Casa da 
Cerca de Almada.

41 Vid. Disperso 4. Os exercícios “My 

Favourite Things” – inspirados nas 
House of Cards (1952) de Charles 
Eames (1907-1978) e de Ray Eames 
(1912-1988) – elaborados para os 
meus alunos de Teoria do Design II 
(com variantes a partir de 2001/2002) 
e depois para os de Técnicas de 
Estimulação do Pensamento 
Produtivo (2007/2008 e 2008/2009) 
enquadram-se neste mesmo objectivo. 
O título provém, ironicamente, de uma 
canção cantada por Julie Andrews 
no musical da Broadway The Sound 

of Music (1959). Os resultados 
confirmam ser um procedimento 
viável para accionar o pensamento 
produtivo (Ferrão, 2010), fazendo valer 
a máxima "das coisas nascem coisas" 
– título de um ensaio de Bruno Munari 
(1907-1998), citado por Daciano no 
mesmo contexto de estímulo da 
criatividade.

42 Para TDI, 1996/97 (Disperso 6.2 e 10). 
43 Para TD II, 1996/97 (Disperso 7.2 e 

14.2).
44 Para TD II, 1998/99 (Disperso 

12).  Este exercício inspira-se no 
conto de Gonzalo Torrente Ballester 

(1910-1999), Da minha participação 
frustrada, mas não por isso menos 
honrosa, na batalha de Trafalgar 
(publicado pela primeira vez em 1982 
na colectânea Dafne y ensueños) 
(Ballester, 1986: 99-135). Desconhece-
se quantos estudantes de Daciano 
conseguiram “alterar” o curso dos 
acontecimentos e quantos “chegaram” 
ao mesmo desfecho histórico.

45 Vid. Disperso 13.
46 Para TD II, 1999/2000 (Disperso 

14.1). O exercício parece inspirar-
se no título do ensaio de Erwin 
Panofsky (1892-1968), Perspektive 

als "Symbolische Form" (Panofsky, 
1991[1927]).

47 Enunciado para a Disciplina de Design I 
(não publicado)

48 Procedeu sempre deste modo, desde 
o tempo em que era professor da 
disciplina de desenho no 2º ano da 
licenciatura em Arquitectura.

49 "São excepções as empresas que 
optam por uma 'política do design' 
e quase sempre o fizeram por 
impulso de alguns empresários 
pessoalmente envolvidos em acções 
culturais ou sociais mais amplas e que 
decidiram arriscar o investimento na 
racionalização inovadora de produtos. 
[...] Os melhores resultados obtidos, 
até com repercussões no âmbito das 
economias nacionais, se devem quase 
sempre a estes casos de 'encontro' ou 
'compatibilização' entre empresários e 
designers de excepção." (Portas, 1993 
[1971]: 236). Portas referia-se, entre 
outros encontros felizes, a Adriano 
Olivetti (1901-1960) com os designers 
Marcello Nizolli (1887–1969) e Ettore 
Sottsass; a Fernando Seixas (b.1918) 
com Daciano da Costa (vid. Martins, 
2001: 252-279; Ferrão, 2005).

50 Fragmento da lição de abertura 
do ano lectivo de 1997/1998, na 
Universidade de Aveiro (Costa, 1998: 
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101). Neste texto, Daciano traçou três 
perfis de formação em três contextos 
formativos (escolas de Belas-
Artes, faculdades de arquitectura e 
faculdades de engenharia).

51 Intenção expressa na ficha de 
programa de Teoria de Design II 
(1999/2000).

52 George, 1964: 51. 
53 Capella e Larrea, 1987: 10. 
54 Vid. Disperso 9.1.
55 Excerto de lição de abertura do ano 

lectivo de 1997/1998 da Universidade 
de Aveiro (Disperso 8). A "função 
medianeira" remete para a teoria 
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AS JANELAS DO DACIANO Francisco Ferreira Gomes

DACIANO DA COSTA ENSINO UNIVERSITÁRIO

Resumo
Conheci mais intimamente o Prof. Daciano 

da Costa durante a campanha presidencial 

de Jorge Sampaio, em 1995/1996. 

No seguimento deste convívio, fui convidado 

a leccionar na Faculdade de Arquitectura,

na Licenciatura em Arquitectura do Design, 

a qual então dava os primeiros passos, 

sob o impulso e a coordenação do Daciano. 

A sua orientação pedagógica ajudou-me 

a estruturar as cadeiras de Produção, 

Planeamento Técnico-Comercial e Gestão 

do Design. A uma aproximação silvestre 

(a expressão é do próprio Daciano), contrapôs-

-se uma perspectiva humanista, sócio-crítica 

e integradora, ao arrepio do modelo 

acanhadamente tecnocrático, tão frequente 

nas escolas de gestão. A um escopo 

liminarmente prático, preferiu-se o paradigma 

da aprendizagem conceptual, fecundada, 

embora, pelo recurso às contingências da vida. 

Preparar os alunos para aprender passou 

a ser o lema que a todos orientava. Tantas, 

na verdade, e tão várias, são as janelas 

que o mundo nos abre e que o Daciano 

queria manter escancaradas ao ar fresco 

que corria lá fora.

"Tenho quarenta janelas
nas paredes do meu quarto.
Sem vidros nem bambinelas
posso ver através delas
o mundo em que me reparto." António Gedeão, Aurora Boreal

1. Eu já conhecia o Prof. Daciano da Costa, mas com ele convivi, mais de perto, em 95 
e em 96, na primeira campanha presidencial de Jorge Sampaio. Foi então que percebi 
que se tratava de um personagem singular. Janelas, tinha, certamente, mais do que as 
quarenta do quarto do poeta e não deixava que ninguém lhas fechasse sobre o mundo 
e a vida. Juntava a esta mundivivência um tanto blasée, o rigor dos princípios e o sal 
de um humor certeiro e corrosivo.  
Lembro alguns episódios paradigmáticos. 
A sede nacional da candidatura estava instalada num edifício medonho (expressão que 
o Prof. Daciano amiúde utilizava para caracterizar a fealdade circundante), ali para os 
lados das Avenidas Novas. O Daciano procurou tornar aquele buraco sem graça num local 
habitável e convivial. Esquissou um bar, para o descanso dos vários guerreiros envolvidos 
na nobre batalha que então se travava. Uma sala para os encontros com a turbamulta dos 
jornais e da televisão. Projectou um arranjo exterior que tapasse as mazelas do betão sem 
graça e, do mesmo passo, comunicasse os valores da candidatura. Concebeu e montou 
o escritório do candidato, com secretária de sua própria lavra, quadros de sua propriedade 
e demais artefactos a condizer. E disse-me, no dia da inauguração: ó Ferreira Gomes, 

veja lá se eles agora não estragam tudo… Os políticos e politiqueiros que sempre abundam 
em ocasiões congéneres têm, de facto, por marca, a presunção de tudo saberem e o vezo 
irresistível de meterem o bedelho em tudo. Foi das poucas vezes em que usei e abusei 
do argumento de autoridade. Virei-me para os múltiplos membros das várias comissões 

Francisco Ferreira Gomes († 2008): professor convidado da FA-UTL, entre 1996 e 2007, nas áreas da Gestão e do Marketing. 

Licenciado em Direito, foi CEO da Lever, Portugal entre 1975 e 1994.
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e assessorias da candidatura e avisei: tudo isto foi concebido pelo 

Professor Daciano da Costa, fazem o favor de não alterar nem uma 

vírgula da “escrita” que ele produziu; temos o privilégio de o ter 

connosco e é ele que sabe desta poda. 
Em vão, está bem de ver, mas sem estragos de maior: uma ou 
outra tentativa de mudar a posição da cadeira de respaldo, 
fronteira à secretária, ou de questionar a cor dos reposteiros, 
foram logo frustradas com a celeridade que o recurso brutal 
ao ad verecundiam tão oportunamente permitia.
Houve, depois, a sessão de lançamento do manifesto da 
candidatura, no Mosteiro dos Jerónimos. Chega o Daciano e repara 
no painel, à entrada do refeitório. Diz-me: as letras estão tortas. 
Digo eu: impossível, saíram das infalíveis entranhas do computador. 
Pois, remata o Daciano, mas os electrodomésticos (era assim 
que chamava, que Wiener, Atanasoff e Steve Jobs lhe perdoem!, 
ao diligente instrumento onde agora aparelho estas notas) nem 

sempre acertam; para que a visão retenha uma imagem de correcto 

alinhamento de todas as letras vai ser preciso dar um toque, para 

a esquerda, no g e outro, para a direita, no p. E assim foi. O nome 
do candidato, encimando o motto do seu projecto surgiu, aos olhos 
de todos, tão linear como o eixo à volta do qual o mundo gira. 
Desde esse dia, percebi que a manualidade, que o Daciano tanto 
prezava, ainda tem lugar num mundo eriçado de soluções que 
aparentemente a dispensam.

2. Foi deste convívio algo atribulado (uma campanha política 
é sempre um amontoado de contradições) que brotou o convite 
que me dirigiu para ensinar na Licenciatura em Arquitectura do 
Design, na Faculdade de Arquitectura de Lisboa. A minha longa 
experiência profissional na área da gestão e do marketing, 
as múltiplas qualificações académicas que, naqueles domínios, 
a empresa onde trabalhei durante mais de trinta anos me 
proporcionou e a experiência docente que já ensaiara no ISCEM 
eram, no parecer do Daciano, credenciais suficientes para que um 
jurista de formação viesse ajudá-lo no seu projecto universitário, 
então ainda a dar os primeiros passos. Mais, viu também em mim, 
com imodéstia me atrevo a dizer, um persistente aprendiz do 

mesmo ofício de humanidade, isto é, o contrário de um tecnocrata 
desalmado, perfil este que abominava e do qual queria resguardar 
os alunos da licenciatura. 
Vencidas as formalidades burocráticas, comecei a ensinar em 1996.

3. O terreno pedagógico que me foi proposto cobria as áreas 
de produção, marketing e de metodologias de gestão, às quais 
vieram a corresponder as cadeiras de Produção, Planeamento 
Técnico-Comercial e Gestão do Design. 
A tarefa a que meti mãos revestia-se de alguma delicadeza. 
O ensino do marketing e da gestão é campo propício às mais 
descabeladas aventuras. Abundam os gurus de êxito fácil, 
embora, as mais das vezes, inconsequente e efémero. 
Dois vícios comuns queria eu, assim, evitar: a récita fastidiosa 
das vulgatas sem chama e sem assento na matriz social, cultural, 
económica e política de onde tudo emana e a obsessão doentia 
e pacóvia pela prática, com desprezo pela prévia compreensão 
da armadura conceptual sem a qual todo o fazer se corrompe e 
definha. Aqueles têm sido, aliás, alguns dos mais consistentes 
reparos ao ensino ministrado pelas business schools, viveiros de 
fazedores desligados da sociedade e dos seus anseios e vacilações. 
Em artigo publicado na Harvard Business Review de Maio de 2005, 
dois professores da Marshall School of Business, da Universidade 
da Califórnia do Sul e do USC’s Center for Effective Organizations, 
na senda do conhecido especialista e autor Henry Mintzberg, põem 
os dedos nesta ferida. Tradicionalmente, as “business schools” 

não abrangem, nos seus currículos, as chamadas humanidades. 

É um defeito grave. Enquanto Professores na área da liderança, 

duvidamos que esta matéria possa ser entendida sem uma

base sólida de cultura humanística. Quando o rigoroso cientista 

comportamental James March leccionava no seu famoso curso 

em Stanford utilizando a “Guerra e Paz” e outros romances,

como textos de base, não estava, evidentemente, a ensinar 

literatura. Estava a retirar de obras de imaginação literária 

exemplos e ensinamentos que se aplicavam ao comportamento 

dos indivíduos em organizações, de uma forma bem mais rica e 

realista do que jamais se poderia encontrar em artigos ou textos 
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especializados. Da mesma forma, quando se dá a ler a executivos, 

nos seminários do Instituto Aspen, excertos dos clássicos de filosofia 

e de economia politica, a intenção não é a de os tornar especialistas 

em Platão ou Locke, mas a de iluminar os recessos mais profundos 

do fenómeno da liderança, ignorados ou simplificados, por via de 

regra, nos textos avulsos dos especialistas. 1 
Assim se forma, com o contumaz esquecimento das humanidades, 
a idolatria do deus-mercado e o cientismo redutor e vesgo, a raça, 
dentre todas a mais virulenta, dos tecnocratas. Eu próprio, nos idos 
de 99, estigmatizei esta tribo nefasta, em artigo que publiquei na 
revista “Fortunas”, do qual me parece oportuno respigar alguns 
extractos: As noções (…) de cultura e (…) de competência suportam-

-se mutuamente e nunca entram em conflito. É-se culto porque se 

é capaz de compreender o mundo e de utilizar, com desembaraço, 

instrumentos de conhecimento e de análise. É-se competente 

quando se é apto a desempenhar com eficiência um qualquer mister. 

Mas este desempenho pressupõe (…) a capacidade de integrar o que 

se faz num projecto mais vasto. Sob pena de se ser extremamente 

eficaz a fabricar sapatos que não servem em nenhuns pés. (...) 

E não é por acaso que os melhores autores da duvidosa ciência da 

gestão − de Drucker a Handy, de Kanter a Senge − não deixam de se 

interrogar sobre o verdadeiro sentido da vida e da sociedade, em vez 

de arrotarem as suficiências foleiras da maioria dos seus pares. 2

4. O Prof. Daciano da Costa tinha, do ensino na Universidade, 
uma concepção sócio-crítica que corroborava estas teses, 
as quais, aliás, me inculcou activamente, em conversas avulsas 
e em circunstâncias mais formais. 
Com o cuidado e a energia que punha em tudo o que fazia, deu-
-se ao trabalho de elaborar guiões das cadeiras que me tinha 
proposto, dos quais aqui refiro algumas notas. No que respeita ao 
ensino da cadeira de Produção, dizia, os objectivos e conteúdos da 

disciplina de Produção reúnem-se em continuidade da disciplina de 

Economia e Sociologia (...) para dar sentido e fazer compreender 

historicamente os sistemas de produção/distribuição que se põem 

às sociedades e que afinal as caracterizam politicamente. As suas 

matérias cruzam-se com as matérias da disciplina de Planeamento 

Técnico-Comercial e articulam-se com a disciplina de Antropologia. 

O Design de Produtos é já uma componente da modernização 

desses sistemas e, sem reclamar protagonismos, há que interpretar 

correctamente, no plano da Produção-Distribuição, o seu papel 

histórico, desde um “paleodesign”, representado pelos modelos 

do artesanato, até ao Projecto integrado sujeito às técnicas de 

produção e de distribuição que o fazem aderir à realidade mas 

que contribuem para a transformação dessa realidade. 3 
A cadeira de Planeamento Técnico Comercial era encarada como 
decorrendo das disciplinas de Economia e de Sociologia, sendo 
o Design de Produtos um modo de interpretação do imaginário 

colectivo (...) uma actividade projectual complementar e forte das 

estratégias comerciais, como são disso exemplo algumas operações 

integradas na base do sucesso das empresas, de instituições e até 

de alguns países. 4
Para Daciano da Costa, ensinar era um acto criativo 5 e só se pode 

aprender profundamente ensinando. 6 Daí a sua aversão ao tipo 
de ensino que apelidava de silvestre, súmula de noções com 
que se empanturram (expressão do próprio Prof. Daciano, 
na obra citada em rodapé) os estudantes com saberes obsoletos 
e descontextualizados.
Esta concepção, que muitos poderão acusar de elitista casava-
-se, sem dramas, com a necessidade pragmática de atender às 
solicitações do mercado de trabalho. Disso mesmo é prova o 
constante do relatório interno da FA/UTL que elaborou em 1999: 
Em função da experiência levada a cabo e dos resultados obtidos, 

propõe-se uma revisão do actual Plano de Estudos do Curso de 

Licenciatura, tendo como objectivos primordiais:

•	 espessar a componente humanística (promovendo uma clara 

atitude culturalista);

•	 mas, simultaneamente, reforçar (alargando e aprofundando as 

matérias em estudo) a formação em termos tecnológicos, tanto 

técnico-económicos como técnico-produtivos. 7 

No seguimento destas linhas programáticas, alinhavei, a pedido 
do Prof. Daciano da Costa, uma série de ideias que informassem 
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o lima da docência nas cadeiras a meu cargo. No arrazoado que 
então produzi, sublinhava a necessidade de confirmar o paradigma 
orientador da licenciatura, acentuando a vertente culturalista, 

entendida como o predomínio do conceito sobre a sua aplicação 

prática, matizada, embora, pela ilustração inteligente das 

modalidades pragmáticas correspondentes aos desafios 

profissionais que se depararão aos estudantes na sua inserção 

no mercado de trabalho. (...) Entre aprender a compreender 

e aprender a fazer existe um nexo indissolúvel que compete 

à Universidade assegurar. (...) A “abertura” da Escola aos agentes 

sociais, económicos e culturais (...) será promovida, não sem cuidar 

que não descaracterize, antes reforce, os valores e os paradigmas 

que constituem o ADN desta Faculdade e desta Licenciatura. 8

5. Creio que a orientação pedagógica que consegui imprimir 
às matérias sob minha responsabilidade não veio atraiçoar as 
recomendações ou abater as cautelas que o Prof. Daciano tão 
insistentemente me transmitira. Sempre pautei a minha inter-
venção tendo em conta o seu critério de que a escola só pode 

dar uma formação teórico-prática aos seus estudantes capaz 

de os preparar para aprender (...). Preparar para aprender, e só 

isso! 9, tentando contrariar, nos estudantes, a sua tendência para 
um pragmatismo constrangedor exigindo sumariamente um curso 

e um emprego estável no fim dele. 10
A vida, é verdade, é composta de mudança. Em cada ano que
passa, é preciso adaptar o discurso ao devir do mundo e 
das coisas. Mas há um âmago central que serve para orientar 
o fio com que tecemos o mister de transmitir aos outros os 
instrumentos da compreensão do mundo. Chame-se-lhe memória, 
ou ideologia, afinal a paideia que já fecundava os nossos maiores 
na Grécia antiga.  
Apetece ensaiar uma analogia com os princípios pedagógicos de 
Moholy-Nagy, quando este afirma que o homem sectorial deve 

novamente buscar os seus fundamentos no homem central, que 

cresce organicamente no seio da sociedade: forte, aberto, feliz, 

como era na sua infância. Sem esta segurança orgânica, as mais 

ricas diferenciações do estudo especializado (...) não passam 

de simples aquisição quantitativa, em nada contribuindo para 

o aumento da intensidade da vida, nem para a ampliação do 

círculo vital. (...) O futuro precisa do homem total . 11 Muitos anos 
depois, Marcuse, embora com fundamentos distintos e distintas 
consequências, estigmatizaria o mal do século em “O Homem 
Unidimensional”.

6. É assim que eu vejo o Prof. Daciano da Costa e a sua intervenção 
como homem e como pedagogo. Comédien et Martyr, para recorrer 
a um conhecido título de Jean-Paul Sartre. “Comediante” sagaz 
e atento da vida, que exauria através de todas as janelas que 
sobre ela abria de par em par; “mártir” laico do Design e da sua 
pedagogia. Uma vez, mostrando-me, no seu atelier, a maqueta da 
Porta do Sol, que preparava para a Expo 98, disse-me assim, entre 
irónico, mordaz e finamente melancólico: tralha para deitar abaixo, 

quando a festa terminar. A Porta lá foi abaixo mas o Sol continua 
a brilhar todos os dias, bem como a memória do homem livre de 
quem tentei falar-vos nestas frustes linhas.  
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Atelier Daciano da Costa (1967)
Jorge Vieira, Fernando Bagulho, José Alberto Bartissoll, Cristina Bagulho, 
Daciano da Costa, Gilberto Lopes, Cristovão Macara, António Carlos Pinto, 
Carlos Costa, Eduardo Afonso Dias, Albertina Rodrigues.
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A AMORA SILVESTRE 
E A FRAMBOESA CULTA Fernando Bagulho

Não sei de ninguém tão dramaticamente desenhado pela contin-
gência do seu tempo como o Daciano. Nascido 10 anos antes, 
teria vivido a Guerra de Espanha e a Segunda Guerra Mundial 
entre a adolescência e a juventude; dez anos mais novo teria 
integrado a primeira fornada da juventude lançada contra os 
movimentos independentistas, nas guerras em África.
A geração de 40 ficou encurralada sem espaço de afirmação o 
que é tanto mais visível e dramático quanto apreciamos os dons 
excepcionais de gente de quem os colectivos têm expectativas 
altas, como é o caso do Daciano.
Quem nasceu entre finais dos anos 20, princípios de 30, para mim 
uma geração aventureira e primeira linha de adultos interagindo 
com a minha geração de 60, viveu a 2ª Guerra Mundial entre a 
infância e a adolescência, embora protegida dos actos beligerantes, 
foi criada no universo fantástico das máquinas desenvolvidas 
entre as duas guerras, montou aviões de papel a partir de planos 
do semanário infantil “O Mosquito” e mais tarde, na idade adulta, 
prolongou na vida real o sonho das máquinas da infância. A frase 
“Uma habitação é uma máquina de habitar”, foi escrita para eles.
Em Portugal, esta geração paga caro a dívida de reconhecimento 
ao regime pela neutralidade na guerra mundial, ficando sem espaço 
de liberdade e de afirmação geracional que permite às sociedades 
renovar-se continuamente. Sem espaço, fora da lenga-lenga 
regimenteira, já têm 30 anos quando se inicia a guerra de África, 
ficando sufocados entre a gratidão da paz e a nova guerra em que 
a juventude participa, bloqueando a renovação de quadros, 
e impedindo as mudanças e reformas sociais que se fazem 

sentir em todo o mundo, ao tempo equilibrado pela competição 
entre dois blocos antagónicos.
Seja de Badajoz para Oriente, em África, na América ou na Oceânia, 
sente-se que o mundo está a mudar e que essas mudanças decor-
rem da chegada ao poder das gerações jovens que trabalham na 
reconstrução de cada país devastado e, nalguns casos, como na 
Alemanha ou no Japão, na reinvenção de um novo conceito e de 
uma nova imagem para o país vexado na derrota.
Pelos anos 50, a Primavera trazia o Daciano ao Alfeite selvagem, 
onde nasci e cresci, procurando cura de última hora para se 
candidatar a exame de matemática que lhe daria acesso ao curso 
de arquitectura, passado mais um ano de noitadas e trabalhos 
forçados no atelier do mestre Frederico George sem tempo para 
tais estudos matemáticos.
Anualmente encarregava-se de tal missão o comandante Eugénio 
Conceição Silva, cunhado do mestre Frederico, astrónomo, oficial 
de marinha, professor de Matemática e de Cálculo na Escola 
Naval do Alfeite, homem de excepção nos domínios da ciência 
e do pensamento humanista, que dizia não ser suficiente uma 
semana de preparação, nem para uma mente brilhante como era 
o caso do Daciano e que, naquelas condições nem o Einstein o faria.
Era pródigo o Alfeite selvagem na formação vegetal silvestre 
e espontânea que produz frutos difíceis de colher sem ficar feito 
num Cristo, quer pelos espinhos que os protegem quer pelos 
acidentes do terreno que a folhagem oculta, tapando o poço 
e a vala e transformando-os em armadilhas para os incautos, 
principalmente forasteiros pois eu, pequeno selvagem com ranho 
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escorrendo pelo nariz, me ia protegendo desses infortúnios, 
reconhecendo as más experiências alheias ou desmotivado pela 
abundância das amoras.
Ignoro se o Daciano teria sido uma das vítimas que desapareciam, 
tragadas pela vegetação, mas outros recordam-me ser uma 
expressão que ele usava frequentemente, referindo-se ao facto 
de haver um modo mais silvestre do que livresco de chegar ao 
conhecimento mais profundo e menos superficial das coisas, 
ou seja, que para além de tudo o que poderemos aprender através 
de modos e formas de expressão do pensamento, mesmo que 
alguns até se constituam numa segunda natureza, a nossa 
experiência pessoal, o nosso próprio modo de colher amoras, 
importa e importa mesmo muito, ainda que para as saborear 
tenhamos que ficar dilacerados pelas silvas.
Num diálogo imaginário, indago se não podíamos apanhar amoras 
sem nos esfregarmos por tantos espinhos ao que ele responderia 
que sim, que até podem cultivar-se em estufa, mas que não teriam 
o mesmo sabor, pois para provar as genuínas e verdadeiras amoras, 
teremos nós próprios de nos arranhar na experiência do real, 
teremos que as colher com as nossas mãos.
É muito curioso que o Daciano sendo um homem que vem do 
desenho, da representação como forma de interpretação e de 
composição do real, não do lado do fazer com as próprias mãos, 
tenha mantido sempre uma proximidade tão grande ao trabalhador 
manual, ao artesão construtor, de tal modo que o conhecimento 
feito de experiência sobre cada material trabalhado, esse tal 
conhecimento mais silvestre da realidade, pudesse ser interpretado 
pelo desenho, que constitui sem duvida uma segunda natureza, 
formando um equilíbrio, por vezes entre opostos, como se 
estabelece entre ideia e matéria.
Tadao Ando, disse-o numa entrevista recente, que sentia falta 
de construir o que projectava e que estava certo de o saber fazer 
bastante melhor do que os outros carpinteiros que construíam as 
suas obras.
Retive, passado que foi este tempo, que no atelier do Daciano e no 
Curso Básico de Formação para Designers que ele ali organizara, 

se abordavam questões do saber, do fazer e do saber fazer, num 
modo de aprendizagem, em que a experiência pessoal conta, 
em que não bastava saber indicar um traço para uma pasta de 
estuque mas que era obrigatório meter as mãos no gesso e senti-lo 
ficar quente, depois fazer preza e endurecer, questões que só a 
experiência nos pode levar a aprender.
O desenho era um instrumento mágico nas suas mãos, garantindo-
-se através da experimentação e do desenho o aprofundar o 
conhecimento da realidade das coisas e dos materiais, criando-as 
e recriando-as pelo desenho do fazer ou do mais simples guardar 
memória da coisa pensada, mesmo que nunca as venhamos 
a concretizar.

Naquela experiência de atelier/escola e durante aqueles dois anos 
que durou passou diante de mim toda a história do ensino das artes 
na Alemanha no primeiro quartel do Século XX, como numa espécie 
de filmagem em câmara rápida com o tempo compactado pela 
aceleração do movimento. Esta experiência de atelier/escola 
extinguiu-se numas férias de Natal com a partida para o estrangeiro 
da quase totalidade daqueles que o frequentavam e que, ao recusar 
a guerra colonial, partiram para Paris a pretexto da grande exposição 
do Picasso em 1964 em voos organizados pela secção de turismo 
estudantil da Associação de Estudantes do IST, que regressaram 
a Portugal vazios, tal o número de jovens universitários que virava 
as costas ao país.
Após este mergulho na memória do tempo, interrogo-me sobre 
os saberes de que o fazer é feito. Será que, tal como as amoras 
silvestres, que não são framboesas nem morangos de cultura, 
cultivados em areia estéril e alimentados gota a gota com os 
necessários nutrientes, existe um saber de tipo silvestre, mais 
ligado à experimentação das coisas, mais próximo do mundo 
sensorial do que à meditação e do livro?
Ou será que um e outro são apenas duas faces da mesma moeda 
que é o conhecimento, de que não existe rotura que não seja 
artificialmente imposta, que não há um saber prático e um saber 
teórico mas sim um saber que é feito de experimentação prática no 

DacianodaCosta_professor.indd   60 16-03-2011   15:31:34



61

tempo próprio de experimentar e de teoria no tempo próprio 
de teorizar sobre a prática.
A questão que coloco, que no meu entendimento seria ao que o 
Daciano se referia quando falava num modo mais silvestre do saber, 
é a de sabermos se o conhecimento tem uma fase silvestre, intensa 
e juvenil comparável ao anel de primavera no crescimento do lenho 
no tronco da árvore e outra mais consistente e sedimentada que 
poderemos comparar com o anel de Outono.
Levando a comparação até aos limites dos seus próprios termos, 
importa referir que o lenho ainda tem também dois períodos 
de descanso vegetativo, no Verão e no Inverno, períodos em 
que a árvore não cresce, mas tem paragens ou pausas no seu 
crescimento, como se, metaforicamente, se estivesse preparando 
para o próximo e novo salto de crescimento.
Tomando a metáfora por aquilo que ela vale, ou seja, por metáfora, 
permito-me interpretar o avanço do conhecimento como resultante 
de duas fontes, da experiência e da teoria com pausas intercaladas, 
formando um sistema unitário em que todas as peças assentam, 
sem nos permitir concluir que alguma delas tenha preponderância 
sobre as outras e que até a pausa, tão essencial à formação do 
lenho, o será também na tecitura do conhecimento.

Concluo assim que o saber não é teórico nem prático, mas feito 
de prática, de teoria e de pausa, que deste modo se conforma 
a sua unidade, ou melhor, só assim se conforma a unidade do 
conhecimento humano.
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DESENHAR O BRIO 1 Ricardo Zúquete

Palavras-chave
Ensinar, "P"rofessor, Aprender, Desenho, Aprender,    

ZigZag, Papas na Língua

1. A Escola 

Sei que é comum poetizar a lembrança do Convento de São 
Francisco. Penso que era um espaço pouco adequado para uma 
escola de Arquitectura, sem algumas das condições razoáveis, 
onde não cabiam todos os alunos se fossem no mesmo dia, ou 
deviam parar as aulas porque a banda da polícia estava a ensaiar 
no pátio. Tudo era quase desajustado e exigia um esforço a quem lá 
chegava para compor uma imagem inteligível de racionalidade por 
entre o carácter inflexível de uma construção monástica. Apesar de 
tudo, oferecia uma atmosfera própria, incompreensível e sedutora. 
Salas que não eram as nossas, mas por onde tínhamos que passar 
para chegar à nossa. Quase sempre ensombradas e quase da 
largura dos corredores, sem espaço para as ilusões da universidade 
sonhada que todo o trabalho de liceu me oferecia. 1983, depois de 
uma luta de médias, de notas, por décimas, tinha chegado ali. 
Não se fazia grande esforço para receber os alunos recém-
-chegados. Quero dizer que não havia uma recepção, um qualquer 
acolhimento. Principiávamos a ir às aulas, simplesmente.

Esse começo era só acompanhado pelas praxes do costume. 
Tenho a ideia de que nos cursos de Arquitectura são sempre uma 
vingança em segredo dos colegas mais aselhas, organizada com 
a convicção de elementares formas de acção projectual, e depois 
executada com a satisfação de quem consegue fazer alguma coisa 
com talento (finalmente).
Destas primeiras impressões iniciais de um lugar estranho ia 
conhecendo professores, vendo outros pelos corredores, por onde 
também andava o ar vago ou importante dos colegas mais velhos; 
as maquetas que passavam, as conversas espalhadas entre portas, 
entre salas. Esses corredores eram espaços vitais no convento, 
por serem os comuns, os que ligavam tudo, o único lugar de estar, 
de encontro, como ruas de uma cidade fechada, ainda pouco 
compreensível (sedutora).
Sobre as aulas, era um princípio com as (des)ilusões próprias de 
todos os princípios. Descobríamos, uns mais colegas outros menos 
colegas, e havia a enorme curiosidade de conhecer os professores. 
Alguns davam-se a conhecer prontamente pela dedicação impres-

"Estive agora na memória com seus fulcros  de oxigénio e a energia das patas 
e as radiações das flores paradas."      Herberto Helder
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sionante e envolvente. Claro que também havia os distantes, com 
um desprendimento que transformava as suas aulas num gesto 
benevolente. Coisa pouco merecida, como favor que anunciava a 
improvável entrada num mundo quase inacessível.
 Lembro-me das costas altivas de um e das rectas e planos que 
lhe saíam pelos ombros enquanto se ouvia o eco murmurado vindo 
da ardósia. Ou do perfil fora de escala de outro, que exibia uma 
didáctica cabalística recheada de exercícios de riscas e riscas, 
tiras e tiras, marcas e marcas, num ensaio quase terapêutico. 
A sorte do Convento ditou que tudo isso se passasse numa 
sala sobre o pátio da polícia onde a banda da GNR ensaiava. 
O escrupuloso horário da banda salvava-nos da soberba dessas 
aulas teóricas e dava-nos o ritmo desafinado, mas que era 
o certo, para fazermos as linhas e tiras e marcas e riscas 
(um mero passatempo). 
Voltando às ilusões do princípio, foi principalmente a cadeira de 
Projecto que cumpriu exemplarmente as expectativas. O carácter 
do Convento e o Chiado fizeram o resto desse primeiro ano. 
Eu conheço o Chiado desde miúdo e estar lá todos os dias 
enriqueceu-me. Foi essa a minha melhor aula de Arquitectura 
pela mão de uma assistente de Projecto que nos desvendava 
a arquitectura, mostrava-nos autores, projectos, levava-nos 
à Rua Ivens, ao Largo do Carmo, lá abaixo, até ao Rossio. 2
A redescoberta destes lugares da cidade, das suas figuras 
construídas, do sentido do seu espaço, eram como nutrientes para 
a sensibilidade, (para o espírito), e assim o Convento principiou a 
ter um outro significado, mais próximo. Aceitei deixar-me levar 
por ele. Ensinou-me a estar, a perceber o seu espaço; inadequado, 
insuficiente, começava a perceber-lhe a intriga, com as suas 
paredes espessas, os seus ecos. Os defeitos que já reconhecia 
e eram a razão de uma relação única que o transformava no 
lugar certo da nossa aprendizagem. O Convento era uma figura 

construída temperamental: exaltante, triste, cego, visionário, 
ruidoso ou a partilhar o silêncio. As maquetes, os painéis, 
as discussões, as aulas, o tempo perdido, o outro mais rico, 
as (des)ilusões. O temperamento do Convento era o nosso. 
Foi por essa altura que conheci o meu “P”rofessor de desenho, 

no início do segundo ano.
Pensava já não haver maiores surpresas e conheci Daciano da 
Costa. A princípio a maioria do tempo lectivo era preenchido por 
uma talentosa e sensível assistente 3 que oferecia com eloquência 
as matérias desse segundo ano e que nos deu a ver o que era o 
Desenho. Pouco a pouco, Daciano começou a falar com o grupo, 
e pouco a pouco, como os outros, iniciei a desvenda do que dizia. 

2. Brio 
Tudo parecia próximo, genuíno e longe de vaidades como se 
dependesse de uma generosidade intelectual sua, grande e fácil 
ao mesmo tempo. Foi essa a melhor dádiva, de quem quer e sabe 
ensinar, que se percebeu logo de início e parecia simples. Depois 
foi o entendimento de uma atmosfera própria que misturava uma 
acertada tensão criativa, com um academismo quase clássico 
e um tom de atelier. Reconheci também que não era fácil a 
tarefa adiante. 
Pouco depois dessas primeiras aulas, depois de perscrutar tomar 
o pulso ao grupo de alunos, fomos agarrados para a missão 
de aprender. Foi duro, claro. Muito duro. Era um desafio lançado 
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sobre as capacidades (as nossas), sobre o sentido da aprendizagem 
e a sua dor. É lugar-comum, eu sei, dizer isto da dor de aprender, 
mas sobretudo para quem já foge dessa dor, ou pensa em segredo 
faltar aprender pouco (ou em certo Estilo, como dizia Herberto 
Hélder. 4 Quando se está lá é doloroso e franco como a dor de 
quem não sabe, e tem o simples medo de não vir a saber, não 
conseguir, de falhar, da crítica. Sobretudo daquela feita com razão.
Depois de uma imberbe revolta, de alunos mimados, habituados 
quase desde sempre à indiferença velada dos professores ou à 
sua eloquente sedução (confundida, normalmente, com conteúdo 
científico ou valia cultural), as coisas começaram a mudar. 
Da fragilidade em que estava, todo o grupo principiava a descobrir, 
no trabalho e nas aulas de desenho, a consistência e a clareza. 
Para a dor de aprender essa clareza era bela como um alívio e 
a tal missão de aprender que parecera distante tornava-se na 
descoberta de um acertado brio. O prazer de conseguir fazer bem.
Só anos mais tarde, em que as minhas preocupações me levaram 
a ler escritos de Piaget e outros ensaios da pedagogia, aprendi a 
verdadeira dimensão dessa destreza do Professor de desenho. 
A sua hábil desmontagem das resistências de um grupo de 
trabalho, para compor atentamente as fragilidades de todo o seu 
trajecto de aprendizagem. E depois sustentar o seu crescimento. 
Esse talento invulgar que demonstrava era acrescido de uma 
generosidade profunda para ensinar o que sentia ser precioso para 
nós. Quando chegava tinha sempre essa habilidade de nos dar a 
aula que mais falta nos fazia sem sequer sabermos da sua falta. 
Esse foi o ponto de viragem, uma charneira para a desvenda do 
interesse mais profundo, do brio no entendimento desse desenho 
que ensinava. 
Neste mundo de aprendizagem do desenho era mais sentida 
a Arquitectura do que na sua própria disciplina, dita de Projecto, 
abandonada à época à mão de uma arquitecta, assistente 
(sem qualquer maiúscula), que desperdiçava tudo.
Os temas em estudo e exercícios que lembro eram de desenho. 
Ensaiavam a leitura interpretativa de um percurso do Largo 
Camões, ao Miradouro e até ao Largo do Rato. Um trabalho 
de reflexão sobre o espaço da cidade, as suas concavidades e 

saliências, as expressões da sombra e a linha luminosa. Sobre as 
presenças e o carácter delas. O modo como se percorriam.
A lição era olhar e aprender a ver. Se conseguíssemos, 
reparávamos. Foram lições que ainda permanecem, que nos 
ensinavam a ver como os olhos do Marco Pólo do universo 
de Calvino, descobridor encantado das cidades imagináveis.5
Hoje levo os meus alunos à Baixa da cidade para aprenderem 
a reparar. A encontrar esse encantamento. Lembro-me das aulas 
de rua, dos desenhos que gostava de ter feito, mais do que dos que 
fiz. Lembro-me da atmosfera das aulas desenhadas pelo Convento.
Outro exercício que não esqueci foi sobre o Johannes Iten e o 
seu famoso Círculo cromático.6 Para além da descoberta da cor, 
ensinada e ensaiada, o exercício tinha um pretexto de trabalho e 
reflexão em torno de alguns binómios: rico/pobre, erudito/popular, 
alegre/triste, entre outros. A intenção era representá-los formando 
grandes quadrados com pequenos quadrados de iguais dimensões, 
usando a cor, o seu significado e expressão.
Para além disso, dos preceitos do trabalho e da doutrina da cor do 
Iten, eu virei o cartão ao contrário, enruguei-o, cortei-o, rasguei-o 
e já não me lembro que mais. A apreciação foi extraordinária, foi 
elogiosa sobre as ideias e o arrojo. Depois, como tudo o que começa 
pelo elogio, veio a crítica, e dura. Foi-me ensinado o respeito pela 
ideia, ou como uma ideia, mesmo que boa, pode atraiçoar um tra-
balho. Como um abuso ou um excesso de imaginação que estraga 
a valia e o interesse do que se persegue. Uma espécie de severidade 
que pode tornar uma ideia simples numa convicção séria. 
Só mais tarde dei o devido valor a este ensinamento. Continuo a 
dar-lhe todo o seu mérito. Gostava tanto que muitos arquitectos 
também dessem!
Por entre estes trabalhos e outras tantas aulas teóricas de enorme 
interesse (lembro uma sobre as Oscilações do Gosto de Dorfles) 
cresciam convicções. Sobre o curso, a Arquitectura. Sobre mim, 
estudante ou aprendiz, como dizia o Professor de Desenho.
De tudo, o que mais me marcou foi a sua capacidade de estimular  
e oferecer aos alunos a oportunidade de comporem convicções. 
Foi a mais extraordinária coisa que o Professor fez e impressionante 
o modo como soube fazê-lo. Numa Era do Vazio, como lhe chama 

Ricardo Zúquete                                   

Desenhar o Brio

DACIANO DA COSTA ENSINO NO ATELIER

DacianodaCosta_professor.indd   65 16-03-2011   15:31:35



66

Lipovetsky, torna-se determinante a importância das convicções. 
Tornam-se imprescindíveis porque podem bem ser o que se tem de 
mais real, de mais concreto, por entre uma realidade cada vez mais 
virtual que é esse grande movimento sedutor do individualismo 
contemporâneo e o modo aflitivo como se substituíram as 
convicções, as crenças perenes pela efemeridade da sedução. 7
As convicções são das poucas coisas nossas, reais, próximas, que 
temos num mundo cada vez menos tangível. O lugar certo para as 
encontrar é na Faculdade, como aprendiz de vida, se se tiver a sorte 
de um Professor assim e algum engenho para o resto. Algumas das 
minhas desenhei-as nesse segundo ano.

3. Zig-Zag 
Como em todas as escolas de Arquitectura, houve uma espécie 
de pressa em pôr os alunos a fazerem pequenos projectos. Nunca 
entendi essa pressa. Se olharmos outras licenciaturas, ninguém 
ensaia medicina no segundo ano, ou se disfarça de advogado ou 
juiz. Todos estão a reflectir sobre conteúdos científicos, valias 
culturais, ensaios teóricos. Nós fazíamos escolas com mil metros 
quadrados no segundo ano, convencidos de que estávamos 
mesmo a fazê-las.
É claro que a dificuldade em descobrir coerência, em estruturar 
pensamentos e concretizar conceitos, era enorme. 
Por essa altura crítica houve uma estratégica aula teórica de 
Desenho em que se perseguia o design de Rietveld e da sua 
Red Blue chair. Eu admirava a Zig-Zag, o que aproveitei para dizer, 
questionando de forma primária a sua estabilidade. O Professor 
segurou numa das cadeiras da sala, pô-la sobre a secretária e deu 
uma lição simples e grandiosa sobre os materiais e o seu desenho: 
o que a madeira agradece, o seu traço, o modo como se moldam as 
peças, como se juntam, porque se engrossam as bases e procura 
a elegância nos topos.
Ensinava-nos como se configura uma estrutura para a forma, como 
se entende a mecânica da matéria e toda a lógica intrínseca. Como 
uma inevitável inteligência que habita a peça desenhada. 
Essa aula do Rietveld servia um exercício sobre a forma, mas, para 

mim, passou a ser uma aula sobre a coerência: de como a ideia 
serve para talhar a matéria e a matéria quer ser forma. 
Uma aula simples cuja grandiosidade nunca esqueci.
A Zig-Zag foi a minha primeira peça de mobiliário.

4. O Papel
Estive agora na memória, numa aula espalhada pelas escadas 
do Convento, onde se falou da luz, comparando o desgaste 
dos degraus iluminados com os outros da escada simétrica 
e ensombrada, como uma sombra de que as pessoas haviam 
escapado ao longo dos anos.
Lembro a intensidade certa com que descobri a doutrina 
bauhausiana, que nos foi dita como segredo ou coisa preciosa, 
e que pelos ensaios do Iten podíamos partilhar.

Zig-Zag de Gerrit Rietveld
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1 Publicado originalmente em:    Escritos 
da Caixa, A Arquitectura como 
pretexto. ZÚQUETE, Ricardo. (Outubro 
2010), Lisboa, Edição de Autor

2 Refiro-me à Professora Dulce Loução, 
que generosamente e com um talento 
invulgar para alunos de primeiro ano, 
soube oferecer lições de sensibilidade 
e inteligência extraordinárias sobre o 
lugar vivível da Arquitectura, com a 
segurança acertada e algum mistério 
sobre uma outra profundidade de 
conhecimento, que encantou.

3 Refiro-me a Teresa Faria Blanc, 
que, com uma invulgar modéstia, 
era de uma enorme delicadeza e 
argúcia na crítica. Foi com grande 

pena que o grupo de trabalho soube 
da sua desistência ainda no início 
do ano lectivo, e, enquanto alunos, 
percebemos a perda.

4 Lembro este texto porque o li por 
essa altura. E a mentira do estilo, de 
que fala o autor, estranhei que alguns 
o demonstrassem com tamanha 
vaidade. A loucura, a genuína e mais 

honesta, como refere o poeta, vi 
pouca por lá. Hoje nem se vê em lado 
nenhum. HÉLDER, Herberto. (2001)  
Os Passos Em Volta, Lisboa, Assírio e 
Alvim, 8.º Edição.

5 O reconhecido livro de Italo Calvino 
onde oferece o olhar atento e 
descobridor, às vezes mágico, de um 

Marco Polo na descoberta de um 
mundo de cidades imagináveis, e que 
ao longo do livro se transforma na 
visão do leitor por entre a sua própria 
imaginação.

6 Os ensinamentos desde a obra 
de Iten foram notáveis no modo 
como sensibilizaram o grupo para o 
carácter da cor. Mas não só. A leitura 
deste livro ajudou-me a descobrir 
o privilégio de aprender o que me 
estavam a ensinar, e descobrir, 
com o meu interesse, para além 

de.  Ensinou-me o dever, que tem o 
aprendiz universitário, da curiosidade 
intelectual. ITEN, Johannes. (1985)  
Art De La Color, Paris, Dessain et Tolra.

DACIANO DA COSTA ENSINO NO ATELIER

Mentiria se dissesse que não houve aulas difíceis, ou mesmo de  
alguma dureza. Quase não era possível ouvir um elogio, a exigência 
era grande e a noção da nossa tarefa cada vez maior. Mas de tudo, 
o que permanece é a tal atmosfera e um tempo certo, quase de 
lentidão, como um período envolvente, de privilégio. Foi como uma 
espécie de demora justa para a descoberta da importância do que 
fazíamos, saboreando as valias do trabalho. Foi este o modo como 
chegou os alunos a si, os envolveu e aproximou ao seu mundo de 
cultura e sensibilidades. De tal modo bem feito, que o mundo já não 
era só o seu. Lá para o final do ano passou a ser também o nosso. 
Por generosidade sua.
Pensei muito sobre a razão para aceitar este convite para a escrita 
deste texto. Para além destas que acabei de redescobrir, há outra 
e mais clara ainda: porque nunca fui amigo do meu Professor de 
Desenho, nem ele foi meu amigo. Foi meu Professor, fui seu aluno. 
Ainda sou. 
Uma expressão sua que ouvi, mais do que uma vez: o “porreirismo”. 
Definia-o, com a sua arguta ironia, como uma espécie de manto 
sobre as relações entre pessoas. Uma praga nas relações humanas 
que as normalizava, tornava vulgares, e o papel de cada um se 

confundia a ponto de nenhum cumprir o seu (sempre porreiros).
Naquele mundo (ou neste) corria-se o risco de professores perdidos 
entre pequenos saberes e veladas seduções do seu dever. O risco 
dos sedutores de semestre, professores/amigos que ensinam 
conselhos, porreiramente, transformando o aluno num elo perdido 
na cadeia do ensino. Sem Professores não se consegue ser Aluno, 
ter esse direito: o de seguir orientações, ouvir e pensar o exemplo, 
desvendar, construir convicções e questioná-las. Consolidar 
aprendizagens. 
O Professor de Desenho cumpriu exemplarmente esse seu papel, 
com mestria, e ensinou-me a desempenhar o meu, de Aluno, 
com brio. 
Como Professor, esta seria das melhores coisas que um aluno meu 
me poderia escrever. E isto foi esse Professor que mo ensinou.

P.S. Tudo isto foi escrito sem papas na língua, 
como o Daciano e o Professor gostavam. 
Foi escrito sobretudo para Alunos, para se lembrarem 
da importância do seu papel. Também para Professores, 
modestamente, só para lembrar da enorme importância do seu.

7  O individualismo sedutor, o que diz 
Lipovetsky, é o desejo de inscrição, 
de afirmação do eu, que desvaneceu 
crenças e convicções, mesmo que 
modestas. E essas modéstias, digo-o 
eu, confundem-se regularmente 
com desejo, que pode bem vir a ser o 
desejo de tirar Arquitectura, porque se 
é autor, inscreve-se o eu, compondo, a 
pouco e pouco uma sedutora imagem 
individual (e sem o perigo de qualquer 
convicção). LIPOVETSKY, Gilles. 
(1987) L´Ere Du Vide, Paris, Editions 
Gallimard.

Notas

Ricardo Zúquete                                   

Desenhar o Brio
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Atelier Daciano da Costa (2001)
Filipe Cardoso, Aristide dos Reis, Carmen Daehnhardt, Jorge Spencer, Mafalda Luz, 
Francisco Agostinho, Daciano da Costa, Sérgio Spencer, Ana Monteiro da Costa, 
João Paulo Martins, Rosa Moreira, António Santos Gomes
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DACIANO DA COSTA, 
DESIGNER E ARQUITECTO  Francisco Santos Agostinho

No pensamento de Kant, a existência da "livre vontade" representa 
a evidência racional para os limites do nosso conhecimento, em 
função de um mundo transcendente, que embora existindo, já não 
é do domínio da fé religiosa. Esta "livre vontade " toma corpo no 
nosso quotidiano quando damos forma ao mundo que podemos 
experimentar e habitar, o qual é validado culturalmente a partir do 
património a que consagrámos chamar arte. Na realidade, existe 
neste facto uma implicação com a qual a sociedade contemporânea 
tem dificuldade em lidar, que é o facto de que nem todas as 
decisões que tomamos são assistidas pela lógica científica; existe 
arbitrariedade nas escolhas com que determinamos a forma do 
mundo habitável, sendo que essa arbitrariedade tende a constituir 
um sistema de qualificação, adjectiva esse mundo sobre um plano 
de expressão subjectiva.
Quando abordamos a explicação e descrição sobre a obra de 
arquitectura, o modo como toma forma, abordamos um sistema 
de nexos causais em que, pela própria natureza do fenómeno 
arquitectónico, determinado cultural e subjectivamente, existe 
um protagonista dessa "livre vontade" que é o arquitecto que 
se constitui como autor. Este texto não incide sobre uma obra 
de arquitectura específica, mas sim sobre um autor cuja obra, 
somatório de cada obra em particular, é coesa no sentido de 
constituir uma unidade sobre o exercício da "livre vontade" acima 
referida. Esse autor é Daciano da Costa, e como se depreende deste 
preâmbulo, ele não é visto tão só enquanto Designer ou Arquitecto, 
mas sim como alguém que honestamente constitui um sistema de 
valor com o qual realiza a superação da condição arbitrária do acto 

de determinar a forma do mundo artificialmente criado.
Neste caso, a justificação para as escolhas arbitrárias é dada 
por um juízo de valor construído criticamente sobre o design e 
a arquitectura como disciplinas. Ele racionaliza tipologicamente 
(metodologia pedagógica), organicamente (coerência interna do 
objecto enquanto sistema causal, "máquina"), e subjectivamente 
(exprimindo, adjectivando através do desenho).

Com o assumir de uma ligação entre a arquitectura e a realidade 
económica e socio-cultural, Daciano da Costa constitui um suporte 
racional para a sua actividade, integrando o sentido evolucionário 
moderno de uma lógica industrial, numa consciência espontânea 
de um saber artesanal acumulado culturalmente, ao qual ele sabe 
ser sensível. Simultaneamente, e a par da cultura arquitectónica 
que em Portugal os chamados "Modernos" constituem – Alberto 
Pessoa, Pedro Cid, Hernâni Gandra, Keil do Amaral, Frederico 
George, Teotónio Pereira e tantos outros – são refeitos os elos de 
uma relação de conveniência entre a forma dos objectos e novas 
maneiras e rituais do habitar.
Este suporte racional adquire em Daciano da Costa uma faceta 
peculiar, que acaba por ser um sistema e uma metodologia: 
a orientação determinada pela necessidade pedagógica, com 
origem na sua actividade no ensino, mas que transversalmente vai 
atravessar a prática de atelier, vindo a constituir uma metodologia 
projectual.
A ideia de pedagogia é algo que aparece em Daciano da Costa 
como um forte suporte da acção. Essa pedagogia referia-se aos 

Francisco Agostinho: arquitecto, docente da FA-UTL desde 1986. Colaborou no Atelier Daciano da Costa entre 1999 e 2001.
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Daciano da Costa, designer e arquitecto
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processos de conformação da matéria próprios das soluções 
de projecto ao nível do design, mas não só: esse compromisso 
pedagógico deu-lhe também os instrumentos para exercer 
uma acção igualmente poderosa noutras escalas de intervenção 
conformando o que adoptámos chamar arquitectura ou espaço 
urbano. Esse compromisso foi assumido enquanto docente 
e na sua actividade de atelier. Ele foi exercido assumindo uma 
qualidade disciplinar na sua esfera de intervenção e veio a 
constituir não só um meio, mas também um objectivo que 
atravessava o ensino e se espelhava nas opções de projecto 
tomado como compromisso cívico.
O trabalho desenvolvido por Daciano da Costa através da resolução 
desse objectivo pedagógico leva-o a identificar a existência de 
formas de conhecimento rigorosamente estruturadas, próprias 
do desafio que é colocado a qualquer pessoa que se proponha 
conformar a matéria, delimitando espaços e objectos ao serviço 
do homem.
O rigor do procedimento permite-lhe deixar uma marca em que não 
se distingue a escala de intervenção. A delimitação do seu território 
enquanto designer foi mais uma postura cultivada, um ninho de 
observação, do que um limite real sobre um campo de actividade 
ou de competência. Esse rigor de procedimento permitia-lhe, 
de facto, abordar com igual segurança um programa de design 
de equipamento, de interiores, de arquitectura ou dando forma 
a um espaço urbano, e fê-lo por diversas vezes.
Mas, por outro lado, a existência de um ninho de observação 
permitia-lhe concentrar-se na relação última entre o artefacto 
e o homem, aquela realizada perceptiva e utilitariamente, aquela 
que é realizada ao fim e ao cabo, parecendo quase desinteressado 
de toda a disposição de esforços necessários para levar a cabo a 
construção; dava assim forma a um domínio étnico, um lugar não-
-geográfico tornado tangível, visível, sensível, com uma similitude 
geográfica. Como domínio, este espaço não era, de facto, uma coisa 
entre outras, passando sim a ser a esfera de influência de uma 
função ou funções.
Sendo a relação entre o artefacto e o homem porventura utilitária, 
Daciano sabia existir uma diferença entre o arranjo conveniente 

dos objectos para a actividade do homem, e o ser activo que 
executa a função, que os objectos e os edifícios não são e o 
homem é, sabendo dar forma a esse interstício de subjectividade, 
pressentindo a encomenda como a oportunidade para exprimir 
uma realidade subjectiva, através da concretização física do 
objecto habitável e utilitário. Ele vai interiorizar as acções humanas, 
intuindo a disposição conveniente para essas acções, e o seu 
envelope poético, o análogo intuído da globalidade, da síntese da 
materialização.
Nesse sentido, são as pessoas que se assumem como a matéria da 
arquitectura, as pessoas existindo num contexto suficientemente 
rico e estruturado, não determinista. As pessoas e a sua acção.
Perante a encomenda, e através da observação do suporte, 
trata-se de perseguir, aprender, representar a expressão de uma 
realidade subjectiva pertinente. "Tal como um artesão que perante 
a oportunidade de uma encomenda não é capaz senão de unir a sua 
técnica e os materiais no sentido de articular um significado vital 
que não consegue imaginar independente da sua expressão e como 
tal, não conhece antes de expressar".1 
O grande valor cognitivo desta operação é que apresenta símbolos/
ideias que transcendem a nossa experiência passada, fornecendo ao 
mesmo tempo materiais de reconhecimento e de intuições futuras. 
Permite aprender da realidade perceptível à volta, possibilidades de 
experiência subjectiva que não conhecemos antes.
De facto, em arquitectura, a ideia de funcionalidade não tem uma 
interpretação estrita, já que a arquitectura é inerte na execução 
dessa funcionalidade. O espaço e os objectos apenas possuem uma 
disposição conveniente à acção do homem e esta é passível de uma 
funcionalidade subjectiva.
Esta ideia de uma funcionalidade subjectiva era ilustrada por 
Daciano da Costa com o exemplo de um empregado de café que 
recebe os pedidos ao balcão e os passa a um colega. Na realidade 
ele não se limita a passar um pedido; ele vai dar forma subjectiva 
a esse pedido interiorizando-o cognitivamente em função desse 
processo de elaboração formal: "três cafés, um é garoto".
É costume dizer-se que a arquitectura é uma actividade pluri-
disciplinar, sublimando a perversão implícita, que é saber se a 
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arquitectura existe de facto como disciplina – entre a avaliação 
das decisões decorrentes de um processo e as competências 
instrumentais – ou se poderá ser caracterizada enquanto tal. 
Fica-se normalmente com uma impressão de redundância, entre o 
entendimento da designação que resulta da súmula dos temas e a 
possibilidade de haver uma especificidade no conteúdo resultante 
dessa súmula. Não é fácil enunciar os temas constituintes da 
arquitectura como disciplina, entre as disciplinas constituintes da 
formação do arquitecto. Eles integram a aplicação de informação 
factual e a tendência sugerida pela manipulação dos instrumentos 
da representação, propondo analogias e metáforas. Um tema 
evidente é o do desenho. O pensamento arquitectónico constitui-se 
desenhando, seja esse desenho um processo directo e motor entre 
o olhar a mão e o suporte, ou uma manipulação complexa com 
competência descritiva.
Daciano da Costa desenvolve a capacidade de trabalhar o espaço 
como valor formal, um valor denotado por uma expressividade 
abstracta, ao mesmo tempo que cultiva e matura os valores 
visuais desse espaço. E fá-lo em grande parte desenhando. 
O desenvolvimento do projecto como método e processo era 
assumido com procedimentos rigorosos, envolvendo uma 
sistematização cronológica, a coordenação de competências, 
mas, ao mesmo tempo, era também assumidamente apoiado no 
desenho, sendo o desenho para ele uma disciplina fortemente 
estruturada e cultivada.
Esta postura permite-lhe identificar, com simplicidade e justeza, 
da gama de problemas com que se depara o designer / arquitecto, 
aqueles com relevância ao nível da síntese formal, da intenção 
estética e, a partir desse momento, conferir-lhes uma presença 
física. A grande opção formal de Daciano da Costa, não estava 
tanto num qualquer feitio a dar aos espaços ou objectos, mas 
exactamente nessa eleição do facto pertinente.
Nesse sentido, a sua ideia de design e de arquitectura era muito 
mais um processo de formulação sobre um contexto, de identifi-
cação de questões, do que um repositório variado de soluções. 
A partir do momento em que da observação se extraía o facto 
relevante, o que havia a fazer era conferir-lhe dimensão observável, 

presença e vazio materiais; e nessa altura, a tal pedagogia impunha-
-se, parecendo reduzir a ideia expressiva a uma disposição de 
matéria ao longo da abstracção matemática de três eixos 
cartesianos.
A grande descoberta formal no seu processo de projecto realiza-
-se no momento da eleição do problema relevante, e no efeito pelo 
qual a abstracção da observação inicial se dilata, segura por um 
eixo cartesiano que cresce e se representa materialmente, como 
um sinal perceptível de algo subjacente. Desse modo o espaço é 
também auto-contido, auto-suficiente, concretização.
Torna-se então mais importante a definição das relações que se 
estabelecem entre esses sinais, do que os sinais em si mesmos, 
extraindo o significado das relações propostas, mais do que da 
substância de cada elemento.
Assume-se a forma do espaço habitável como determinação 
cultural, mas a arbitrariedade da escolha implícita na determinação 
é matizada exactamente por essa profundidade implícita na 
formação de uma cultura. Alguém disse, um dia, que cultura era 
aquilo que nos ficava depois de termos esquecido tudo o que 
tínhamos determinado aprender. Essa reflexão retrata justamente 
a qualidade implícita nas escolhas realizadas sobre os artefactos 
culturais. São escolhas em que a arbitrariedade está subjacente, 
mas não é ela que os produz ou conforma. É sempre algo que é 
implicitamente herdado, manifestando-se mas não se mostrando, 
algo maior ou que generaliza para além daquele que lhes dá forma. 
Quando pinta os Fuzilamentos da Moncloa, Goya expressa a 
necessidade de sobreviver à guerra, contendo escolhas e decisões, 
mas na sua pintura não existe uma proposição única. Existe antes 
um transvaze dessa necessidade sob forma pictórica, naturalmente 
matizado. Assim sendo, não se trata de um acto estrito de comuni-
cação, mas antes se expressa a energia necessária à superação 
da guerra. É alguém verdadeiramente envolvido por essa energia, 
que dispõe dos meios técnicos para concretizar fisicamente a sua 
expressão, para lhe dar forma material. 
É expressão enquanto processo de formulação e enquanto forma 
simbólica. Trata-se então de dispor da capacidade efectiva, técnica, 
para simbolizar ideias da realidade subjectiva, para conceber uma 
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matriz a partir da qual se estabelece a estrutura geral do projecto, 
proporções e elaboração.
Este tipo de candura ou verdade pré-existentes, encontramo-los 
também no trabalho de Daciano da Costa, transportando os 
símbolos capazes de fornecer sinais para um reconhecimento 
empírico natural e intuitivo do propósito da actividade do homem, e 
naturalmente sentindo as possibilidades artísticas de cada projecto.
Entre o hábito e a descoberta, Daciano realiza um equilíbrio hábil. 
A sua formação artística impedia-o de não aproveitar a concretiza-
ção do artefacto, fosse ele de arquitectura ou de design, como 
oportunidade para a formação da síntese original realizada pela 
obra de arte, com que se pode dar forma ao mundo perceptivo 
sem constrangimentos.
Por outro lado, ele sabia não haver na acção humana para a qual 
criava o cenário, a mudança radical que justificasse a total estra-
nheza da forma. Ele disse-o de várias formas, e numa entrevista 
dos últimos anos referiu o mérito do arquitecto que não procura a 
originalidade a qualquer preço, mas que sabe que é sua obrigação 
realizar a proposição das novas sínteses com as quais sugere 
também uma evolução da atitude e das expectativas dos que 
habitam o espaço.
Encontramos uma pista para a validação da arbitrariedade acima 
referida no conceito proclamado por Alöis Riegl – Kunstwollen –
o querer artístico, referindo-se à unidade das forças criativas, 
no plano da forma e do conteúdo.
Panofsky desenvolve o conceito sugerindo duas categorias associa-
das à obra de arte: uma dimensão táctil (também designada haptica) 
e óptica. Estas categorias vêm a assumir outras designações: 
subjectivo/objectivo, completude/forma, dando origem a uma tríade 
de pares opostos. Valores elementares (óptico/táctil), figurativos 
(profundidade/superfície), e de composição (ligações internas/
externas).
Assim, a obra encontra uma coerência interna na avaliação destas 
categorias: decidindo pela superfície, significa decidir pela quietude, 
isolamento e valores tácteis constituindo assim um conceito ou 
princípio de inteligibilidade que mantém os vários componentes 
agregados com necessidade.

Assim, comparando-a com a proposição escrita, podemos dizer 
que se esta tem um conteúdo cognitivo, a obra de arte tem um 
conteúdo imanente.
Aquilo de que essa arbitrariedade não procede é de um determi-
nismo, resultante da instrumentalização passiva de registos 
enquadrados cientificamente, donde se leia uma conclusão 
lógica, já que as formas de leitura e percepção do significado são 
determinadas culturalmente, abrangendo grupos de indivíduos, 
e elas próprias sujeitas a escolhas arbitrárias.
De facto, toda a prática social pressupõe a existência de rituais 
que permitem a partilha colectiva de uma experiência empírica 
e sensorial, superando assim a subjectividade dessa experiência 
e levando à participação do sujeito nos processos profundos 
ligados à acção.
Um episódio que gostaria de referir na primeira pessoa prende-se 
com a objectivação das escolhas e ideias iniciais, em função dos 
sistemas descritivos do projecto.
Desde Claude Perrault que nos habituámos a considerar natural, 
na determinação das dimensões, o uso de números certos, 
susceptíveis de serem transmitidos e retransmitidos sem falhas 
de memória nem ambiguidades. Assumimos a resolução da 
proporção, e habituámo-nos a transcrevê-la para essas dimensões. 
Agora, onde é que esses números fazem sentido? É o pé-direito, 
é a distância entre lajes? Lembro-me de receber a colecção de 
desenhos de trabalho de Maputo, em que uma série de cortes 
e detalhes dispersos fixavam, com a máxima clareza, o passo 
de um degrau que atravessava homogeneamente toda a altura 
da construção desde a cave de estacionamento mais profunda 
até ao último andar, constituindo a medida para todo o projecto; 
neste caso, o tal número inteiro era então o degrau, e com ele se 
conformavam todas as proporções, pés-direitos e regulamentos. 
Esse facto perpassava na arquitectura da proposta, conferindo-lhe 
uma integridade comparável à ideia da máquina, não uma máquina 
de habitar no sentido corbu, mas algo que era íntegro e coeso como 
uma máquina.
A reflexão e o saber subjacentes a esta determinação surpre-
enderam-me várias vezes, em que eu via algumas pequenas 
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verdades inabaláveis ruírem como um castelo de cartas.
Era normal para mim atrasar-me no rebuscar da disposição 
construtiva com que dava forma ao que pensava ser o âmago da 
proposta, o quarto, a sala, quando o Daciano me dizia de rompante, 
fazendo-me acordar, "é pá... isso não me interessa nada... quero 
ver é como é que funcionam as escadas, as casas de banho, as 
cozinhas...o estacionamento...", mais uma vez escolhendo os 
aspectos que naturalmente eram factor de coesão, até pela sua 
implicação em termos de infra-estrutura.
Isto é tanto mais surpreendente quanto por vir de alguém que era 
capaz de passar dias a constituir paletas de materiais, com uma 
alcatifa meticulosamente escolhida em função de tons e texturas, 
conformando-se à luz e ao uso... que se justapunha a uma madeira 
pintada... que por sua vez... como tal esta observação não era um 
desinteresse pelo habitar do tal quarto mas antes a sequência 
natural que advinha da prossecução de uma metodologia, mil vezes 
pensada e ajustada.
Bruno Zevi, na sua História da Arquitectura Moderna, refere o 
impulso dado pela pintura à arquitectura, dizendo que "a passagem 
do impressionismo ao cubismo e aos diversos movimentos que 
o acompanharam, exerceu rigorosa influência na renovação do 
gosto arquitectónico. Cézanne, Gauguin, o holandês Van Gogh e o 
norueguês Munch, acompanham o movimento realista da literatura 
com a sua intenção em representar o tipo humano relativo ao 
efémero individual, maneiras fortes, consistentes, tangíveis em 
lugar do fugaz e desinteressado charme dos impressionistas.
Em vez da variedade de delicados efeitos epidérmicos, Cézanne, 
Gauguin e Rousseau acreditam na superfície plana sem 
interrupções; Hodler, Munch e Toorop nos contornos lineares 
ritmicamente desenhados. Cores fortes e formas primitivas, 
rigorosa composição esquemática. O que interessa é a 
expressividade do tema; é a perfeita tradução da observação num 
plano de significado absoluto.
Significa em vez da arte pela arte, a arte ao serviço de qualquer 
coisa superior a si mesma."
"Em arquitectura dá-se uma paralela transformação do gosto 
que se identifica com uma maturação moral, social e técnica. 

Um mesmo primitivismo, um mesmo orgulhoso empenho em 
renunciar ao supérfluo e em apoiar-se sobre poucos e essenciais 
meios figurativos”.
Sendo que a expressão desse significado transportado pela arte, 
através de algo que é apresentado de forma una e atemporal, 
faz com que ele possa ser exibido mas não demonstrado como 
proposição lógica.
Como artista plástico, que também era por formação, Daciano 
da Costa possuía uma ideia do belo com uma dimensão física, 
tomando forma material, sabendo existir sob uma bela aparência, 
a lógica estrutural de um esqueleto. E assumia ser seu dever 
manipular esse esqueleto invisível para a realização da superfície 
de contacto perceptivo. Esta é uma ideia de esqueleto que não se 
refere simplesmente à estrutura de suporte gravitacional daquilo 
que nos é dado habitar. Ele é também metodológico e subjaz a 
todo o procedimento prático, desde a organização e estratégia de 
abordagem do projecto, até à sistematização da colocação de um 
revestimento de superfície.

Notas

1 LANGER, Susanne. (1977) Feeling and 

Form; A Theory of Art, Charles Scribner's 
Sons.

Francisco Santos Agostinho

Daciano da Costa, designer e arquitecto
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DESENHAR PARA PERCEBER: 
UMA PEDAGOGIA DA PERSPICÁCIA 
NO DESENHO DE OBSERVAÇÃO

  Eduardo Côrte-Real

Na primeira reunião de avaliação em que participei como assistente 
de Daciano da Costa, ainda nos anos oitenta do século passado,  fui 
surpreendido com um aspecto aparentemente decisivo na avaliação 
dos desenhos: a qualidade da “Perspicácia”. 
Nos desenhos dos melhores alunos, aqueles que eu julgava que 
tinham obtido melhores resultados e consequentemente conse-
guiam produzir imagens com verosimilhança, existiam alguns que 
eram mais perspicazes que outros. 
− “Este é muito mais perspicaz – dizia-nos Daciano, − não 
te parece?”

Confesso que não a sabia distinguir, nem me ocorria como tal 
qualidade poderia ser evidente. Como em muitas outras coisas, 
o aprendiz deve fingir que percebeu e esperar por melhor oportu-
nidade para ir percebendo. 
Alguns anos depois li um livro de Peter Dormer, The Art of the 

Maker 1,  onde era apresentado o papel da transmissão de conhe-
cimento tácito no ensino e aprendizagem das artes ditas práticas. 
Posso, à distância de vinte anos, reconhecer que reconhecer perspi-

cácia era uma tarefa pedagógica que foi sendo transmitida tacita-
mente no decurso de muitas sessões de avaliação. 
Este texto procura estabelecer a importância do desenho de 

“(...) não é uma volta nostálgica pelo passado, nem é o remorso de quem trocou o pintar pelo projectar”.

Daciano da Costa "Memória Justificativa” em Croquis de Viagem 

DACIANO DA COSTA ENSINO NO ATELIER

Eduardo Corte Real: arquitecto, professor associado do IADE desde 2000 e director da UNICDOM, unidade de investigação do IADE. 

Foi docente de Desenho no curso de licenciatura em Arquitectura da FA-UTL (1984-2000), tendo trabalhado durante esse período 

sob a coordenação de Daciano da Costa.

Eduardo Côrte-Real
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observação no edifício teórico / didáctico de Daciano da Costa, 
reflectindo especificamente no conceito de Perspicácia e quanto 
este é útil aos candidatos a designers e a arquitectos.
 
Um Mazagran na Bénard
Ou a solução perfeita para quem trabalha no fundo de um poço.

Numa tarde de calor do princípio de Setembro, nos finais dos anos 
oitenta, saídos de uma reunião, fomos subindo o Chiado. Eu vivia na 
Calçada do Combro, muito perto da Travessa Condessa do Rio. 
O Professor Daciano tinha o hábito de andar de braço dado e assim 
andar conversando. Frente à Benárd, parámos e ele convidou-me 
a por ali ficarmos um pouco resumindo e remoendo a reunião. 
Como acontecia ciclicamente, “os senhores arquitectos”, como 
ele dizia, tinham procurado “impingir” o desenho técnico à disciplina 
de Desenho. Com a elegância do costume ele tinha chamado a 
essa sub-disciplina o “hóspede de Job” do Desenho. Eu, mal ou 
bem, tinha também feito uma intervenção a favor de um Desenho 
liberto daquela especificidade arquitectónica tão próxima dos 
aspectos mais burocráticos do projecto devolvendo a bola para 
as “Arquitecturas”. 
Na Bénard, lutávamos com uma dúvida bem mais lancinante: O que 
beber? Café não, por ser muito quente. Algo alcoólico também 
não, porque nos esperava um resto de tarde de trabalho. Coca-cola 
nunca. Até que eu sugeri um mazagran. Na Bénard, naquela tarde, 
àquela hora, o Mazagran era a solução perfeita. Ele desde logo me 
fez sentir quão adequada era a minha sugestão e entre nós pairou a 
cumplicidade de saber saborear um mazagran como a de saber 
que, para cada situação, deve haver uma solução perfeita. 
Começando pelo fim, dir-se-ia que, segundo Daciano da Costa, as 
actividades projectuais e especialmente a arquitectura se concre-
tizavam pela procura do Mazagran. Cada programa, fosse de design 
de produto ou mais especificamente de design de arquitectura ou, 
ainda mais especificamente, de design de ambientes conduzia, 
por um processo de síntese, ao descobrimento da sua solução, 
da solução perfeita implicando a recusa do pronto-a-vestir, 
da solução enlatada. 

Uma das histórias que costumava contar para ilustrar qual era 
a dimensão e o âmbito da disciplina era a do “mirone” que vê um 
homem em dificuldades a cavar com uma picareta no fundo de um 
buraco e lhe sugere que corte o cabo para metade do comprimento. 
Esta história ilustra não só o aspecto do produto “feito à medida” 
mas também o do observador que pratica observando, ou seja, 
aquele que imagina a solução para um problema que resulta da 
observação. Aqui e na didáctica de Daciano, imaginar significa 
desenhar mentalmente, construir uma imagem da solução que, por 
optimizar a situação ou a situação imaginada, se pode multiplicar. 
Neste sentido, a minha perspectiva da obra de Daciano da Costa 
não pode concordar com aqueles que colocam uma ênfase nos 
objectos face ao espaço mas antes em objectos de espaços 
capazes de sair para povoar o mundo.2 Não serei capaz de conceber 
um processo de concepção querido de Daciano que não coloque 
sempre os objectos em todas as suas dimensões com privilégio 
para o espaço existencial arquitectónico. No entanto, não se trata 
aqui de comentar a produção Designistíca de Daciano, outros o 
farão bem melhor do que eu, mas sim de localizar no seu aparelho 
conceptual o Ensino Universitário e, dentro deste, o ensino das 
actividades projectuais e, dentro destas, o Desenho e, dentro deste, 
a qualidade vital da perspicácia.
No texto que dá origem ao título da colectânea “Design e Mal- 
-Estar” 3, curiosamente uma comunicação feita durante as Jornadas 
do Design do IADE, Daciano enumera as tarefas que ajudarão a 
“delimitar um TERRRITÓRIO DO DESIGN”:
 

“− a identificação e o aprofundamento da sua matriz teórica, 
para dar corpo a uma Teoria do Design;
− o desenvolvimento de procedimentos de investigação, 
para observação e crítica do Ambiente humano;
− o estudo e a experimentação de Metodologias evolutivas 
e apropriadas no quadro socio-económico e cultural;
− a modernização das técnicas de representação e de 
comunicação, dentro da Cultura do Desenho, sem perda 
da manualidade.” 4
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Com “TERRITÓRIO” ele afirmava o “campo de investigação da 
Disciplina” delimitando-o do “MERCADO” 5, lugar do exercício da 
profissão. O campo de investigação seria, em consequência, o corpo 
em construção da actividade académica universitária do Design.

Farta e bastante herança!

Independentemente de a quarta tarefa se ter transformado 
quase num oxímoro e aparecer nesta tetralogia aparentemente 
sem outra razão do que a ternura arqueológica pelos processos 
que instituíram a disciplina, na segunda tarefa encontramos a 
“observação e crítica do Ambiente humano”, que muito directa-
mente se relaciona com o Desenho de Observação.
No mesmo texto, Daciano assinalava a progressiva e intrusiva 
sobreposição da Engenharia e do Marketing no campo do Design, 
disciplinas que colocava fora da Cultura do Desenho 6. Esta cultura, 
a sua definição e defesa estavam sem sombra de dúvida incluídas 
nas intenções de Daciano na Didáctica e Pedagogia da Disciplina 
de Desenho II da licenciatura em Arquitectura, por ele leccionada 
entre 1977 e o início dos anos noventa. 

Jorge Spencer deu já nota das contaminações evidentes entre 
a produção projectista e os exercícios propostos aos alunos nos 
aspectos mais conceptuais do Desenho.7 Maria Helena Souto e 
João Paulo Martins têm referido o papel do desenho na história 
do processo criativo de Daciano. 8 Numa obra compreensiva, Ana 
Glória Neves inventariou também os textos de teoria do Design 
Português no séc. XX, sendo a manualidade desenhística uma das 
suas características. 9 Também, num texto recente, dei conta das 
contaminações entre o evolucionismo Lamarckiano e o exercício 
das Metamorfoses das cadeiras dos mestres.10 No entanto, há 
muito pouca literatura e reflexão sobre o papel do desenho de 
observação no edifício do mestre. E vale a pena desenvolver este 
tema, porque desde logo coloca a questão central de transmissão 
de qualidades pedagógicas em torno de conceitos-chave, e também 
porque o autor destas linhas se devotou a desenvolver currículos 
de Desenho centrados apenas no desenho de observação.11  

Designers de Serviço Público,
Ou o Processo do Desenho e de quanto aproveita à república 
humana nos tempos do Design. 

Em 1990, Daciano elaborou o relatório 12 da sua actividade como 
Professor Convidado na FAUTL referente ao precedente quinquénio. 13
Embora extremamente rico de sustentação cultural, o relatório 
corresponde, na sua concretização pedagógica, a um programa 
divido em três trimestres: Desenho de Observação, Experimentação 
da Cor e Transformação pelo Desenho.
Naturalmente que a Experimentação da Cor, embora à boca 
pequena, era também um ‘hóspede de Job’ 14. Tínhamos, então, 
especificamente de Desenho, a Observação e a Transformação. 
O “Desenho como Processo” desfiava-se em três categorias: 
Análise, Crítica e Síntese que, por sua vez, se incluem nos 
objectivos gerais de “aprofundar uma matriz teórica (nível da 
produção de conceitos); Investigar o território (nível do inquérito); 
transformar o ambiente (nível de solução de problemas)”. 15 
Simples é constatar que, mais uma vez, exclusivamente da prática 
desenhística, tínhamos o inquérito e a solução de problemas.
Este binómio exprime, na sua versão mais simples, o processo 
do Desenho: Inquirir e Resolver através de processos analíticos 
(desmontar em partes), críticos (hierarquizar as partes enfatizando 
algumas e as suas relações) e sintéticos (reconstituir um novo todo). 
É aqui, na tensão entre inquirir e resolver, que a perspicácia é vital e 
identificável no desenho de observação. O “desenhador” estabelece 
um contrato com o seu fim projectista ou projectual. Ao nível do 
processo formativo em que estávamos a trabalhar não se admitia 
um ‘grau zero’ do desenho, um desenho pelo desenho. Não admitia 
portanto, Daciano, um desenho exercício, habilidoso, auto-
contemplativo nos truques. O desenho era fortemente condicio-
nado pela ética de se estar ali a ensinar futuros arquitectos ou, 
depois, designers. Daciano não ignorava certamente todas as 
dimensões do Desenho, especialmente aquelas que se referiam 
às ciências e às artes plásticas, no entanto, apesar de naqueles 
conhaques se poder debicar, o ensino estava fortemente 
condicionado pelo seu objectivo último, projectual, arquitectónico. 

Eduardo Côrte-Real
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Para aprender a ensinar, separar este trigo do joio parecia tarefa 
quase impossível. Neste sentido, as obrigações da coordenação 
que tinham levado Daciano a instituir sessões de avaliação com 
todos os assistentes eram a única pista de que dispúnhamos. 
Todos tínhamos noção de que não estava em causa a “correcção 
académica” dos desenhos, mas sim a evidência de uma atitude 
moderna, em certos limites difícil de destrinçar. Quinhentos anos 
de desenhos de observação espreitavam por cima dos nossos 
ombros com curiosidade. 
Chegados a este ponto será talvez importante esclarecer que, 
qualquer que fosse a definição e sequência das operações, fases 
ou dimensões pertinentes no Desenho para o projectista, Daciano 
tinha já dado demonstração cabal de que, na sua obra, o processo 
funcionava. Se o desenho de observação deveria entrar no processo 
formativo bem como na produção quase quotidiana estava bem 
demonstrado pela sua capacidade como criador. Se os quinhentos 
anos de história legitimavam o desenho de observação na formação 
do projectista, a sua história pessoal o confirmava também. 
A perspicácia que reclamava e distinguia nos melhores alunos 
era algo por ele conhecido, assimilado e experimentado. 

Percebes Tu?
Ou como o bom restaurante se distingue pela qualidade do 
trivial: batatas cozidas.

Não tão consagrado quanto o mestre, o jovem assistente 16 
de Desenho II podia socorrer-se de um Dicionário da Língua 
Portuguesa 17 onde encontramos:
 

“Perspicácia: Qualidade daquele que é capaz de penetrar com 
subtileza, prontidão e inteligência no âmago das coisas e dos 
factos, que é capaz de prever o desenrolar de uma situação = 
sagacidade.”
e:
“Perspicaz: 1. Que se apercebe da natureza das coisas ou das 
situações de um modo imediato e subtil; que tem agudeza 
de espírito @ fino, sagaz. 2. Que revela observação atenta, 

apreensão subtil e profunda de um facto, de uma situação.”
 

Daqui resultam as qualidades do perspicaz: 

Atenção;
Subtileza;
Rapidez;
Prontidão;
Inteligência;
Capacidade de previsão;
Acutilância;
Profundidade;
Sagacidade.
 
E as áreas de incidência da perspicácia: 
Natureza das coisas ou das situações;
Âmago das coisas e dos factos;
Dinâmica das situações.
 
Como é que as qualidades se revelam: 
Penetrando.
Observando.
Apreendendo.

Postulando que a identificação da natureza das coisas e situações, 
que permite atingir o âmago das coisas e dos factos, é condição 
para iniciar o processo de Design e que o seu resultado é o controle 
da dinâmica das situações, um conjunto de desenhos mais 
perspicaz que outro, tendo em consideração um mesmo tema, teria 
de revelar todas aquelas qualidades “em melhor”, demonstrando 
que o seu autor tinha:

Penetrado, ou seja: estava no interior do tema. Era testemunha, 
tinha vivido, era parte do tema. 

Observado, ou seja: que, como testemunha dentro do tema, 
tinha visto analiticamente o que o rodeava.
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Apreendido, ou seja: que como consequência de testemunhar 
analiticamente tinha conservado e interiorizado essa experiência 
ao ponto de a reorganizar para a evocar (ou mesmo manipular).18  

A Perspicácia lidava então com o Trivial da actividade projectual. 
Aquilo fundamental sem o qual o exercício da profissão é impos-
sível. Do mesmo modo que uma criada de servir, como contava 
Daciano, poderia dizer “Minha Senhora, sei o trivial: 

estrelar ovos, fazer sopa, lavar e engomar, fazer as camas, atender 

o telefone…”, etc.  
Pediam-se então desenhos, ou um processo de desenhos, que 
demonstrasse aquelas três condições sendo atentos, subtis, 
rápidos, prontos, inteligentes, acutilantes, profundos, sagazes 
e “proféticos”, constituindo-se como o conhecimento trivial sobre 
o facto estudado.
Mas antes de entrarmos na análise destas qualidades talvez 
convenha reflectir nas qualidades que aqui não entram e que 
normalmente são associadas aos desenhos. Não se pediam ou 
valorizavam desenhos expressivos, sensíveis, contemplativos, 
sugestivos ou bonitos. O desenho perspicaz não se podia confundir 
com larilolés normalmente associados ao Desenho como um ramo 
das Belas-Artes, mas sim, mais uma vez, seguindo uma receita 
que funcionava, apurada no lume brando da prática educada dos 
aristocráticos ateliers da geração projectista do pós-guerra de 
novecentos. 
Tal como uma boa gravata de lã ou uma boa vichyssoise não davam 
lugar à improvisação, a sequência das qualidades da perspicácia 
corresponde a uma receita que não falha, base para a variação, 
como muitas vezes defendia Daciano. E, em alternativa, a participar 
em algumas sessões de avaliação, poderemos, então, tentar 
identificar num seu processo de desenho de observação essas 
qualidades: 

1. Atenção: Não se encontra nenhum sinal de distracção. 

2. Subtileza: A qualidade da linha resulta apenas do atrito, 
consequência de uma empunhadura do instrumento riscador 

como que se de um pincel se tratasse. O gesto é intelectualizado.                 
A qualidade do sinal não perturba a leitura, tende para a neutrali-
dade sem o ser (como uma pessoa subtil a ironizar com um 
economista ou um reitor). 

3. Rapidez: O desenho é rápido, não porque tenha demorado 
muito pouco tempo mas sim porque não há hesitações a partir       
do momento em que a mão se põe em movimento. 

4. Prontidão: resulta e condiciona a anterior. A mão à mente 
responde sem medo, como um voluntário que se apresenta para 
arrumar a cozinha depois de uma festa.

5. Inteligência: Sem querer estar a definir inteligência, fiquemo- 
-nos pela qualidade de tornar inteligível e, portanto, comunicar com 
clareza. As linhas que preenchem superfícies e delimitam figuras 
hierarquizam o desenho enquanto “estudo”.

6. Acutilância: Os desenhos incidem sobre as questões mais 
importantes tornando-se agudos, eliminando o supérfluo e o 
“grave”(o ruidoso). 

7. Profundidade: Os desenhos escavam a superfície e revelam 
leis ocultas. Ainda que de destino duvidoso, o “estudo” limpa a 
superfície à procura de uma lei que seja apreensível.

8. Sagacidade: Usa sabiamente o seu conhecimento técnico para 
atingir os seus objectivos.

9. Proféticos: É sabido que Picasso se dedicou às Meninas de 
Velazquez como a outros clássicos com sanha recreadora. O estudo 
de Daciano procura dar um passo em frente, tal como Picasso tinha 
já dado. O passo não foi dado mas a intenção está lá.

Constata-se que, neste edifício construído à volta da Perspicácia, 
a tentativa de “profetizar” tudo comanda. Sem aquele desejo de 
olhar como Picasso para a obra de Velazquez, ou seja como um 

Eduardo Côrte-Real
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pintor ou criador, muitas destas qualidades não seriam evidentes.                   
A Perspicácia exige uma atitude e auto-consciência do processo 
em que se participa. Nas sessões de avaliação, os perspicazes, 
por vezes, pareciam-se com os seus desenhos e outras vezes não. 
A perspicácia podia também revelar-se sem qualquer aviso como 
novidade ou epifania no percurso de um aluno especialmente 
quando alguns pareciam passar do modo da auto-observação para 
a observação do mundo.
Neste sentido será enganador entender os seus croquis publicados 
como uma receita formal. A maioria dos seus croquis de viagem 
expostos não são um bom exemplo da perspicácia de um designer 

de produto ou de interiores, mas sim da perspicácia de um pintor. 
A epígrafe deste texto, retirada da Memória Justificativa do 
catálogo, acusa também esse toque. Quem visitou o atelier do 
mestre no final dos anos noventa podia ver uma tela, apenas quase 
preparada, a partir de uma vista do seu jardim. Provavelmente foi 
uma das últimas incursões de Daciano na pintura. Era um objecto 
flâneur como a maioria dos desenhos no catálogo. Esta atitude 
não resultava unicamente de alguém que já não precisa da pintura 
ou do desenho artístico para viver. “Flanar” desenhando revelava 
a perspicácia de procurar algo que poderia resultar “Nabis” ou 
“matissiano” e ainda ir a tempo de ser pintura, original mas démodé 

52 | 53 | 54 

Desenho 81: Madrid, Prado - Velasquez. 1960. 15x 24 cm in Croquis de Viagem | Desenho 82: Madrid, Prado - Velasquez 1960 15x24 cm. in Croquis de Viagem
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com a mesma posição aristocrática de Balthus, por exemplo. 
A grande maioria dos desenhos expostos e publicados revelam 
traços como pinceladas ágeis, atenciosas e suaves, educadas e 
irónicas, afectadas e penetrantes, sábias e anacrónicas, exercendo 
assim uma espécie de perspicácia proustiana. 

“Os Croquis, na obra de Daciano, são a prova da transição 

das artes plásticas para o Design, opção profissional que 

tomou desde cedo, onde o desenho tem uma importância 

preponderante. Chegou, no entanto, a participar em várias 

Exposições de Pintura antes de tomar, definitivamente, o caminho 

do design, actividade que tem na base do seu processo criativo   

'a apropriação do visível como modo de registo profundo',   

e a sua obra, Croquis de Viagem, bem demonstra.” 19  

Seria pois extremamente arriscado tomar a forma dos seus 
croquis como correspondendo à Perspicácia que nos atormentava 
quando o assistíamos a ensinar designers e arquitectos. Muitas das 
exigências essenciais dos aspectos construtivos, compositivos e de 
montagem associados ao design tridimensional diluem-se no lápis 
dandy do cultivado touriste. 
Do conhecimento tácito transmitido por ele sabemos reconhecer 

Desenho 83: Madrid, Prado - Velasquez, 1960. 15x 24 cm. in Croquis de Viagem | Desenho 84 Madrid, Prado - Velasquez, 1960. 15x24 cm. in Croquis de Viagem
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nos seus desenhos a perspicácia do Daciano pintor ou do Daciano 
arquitecto, ou artista gráfico, ou designer de produto. 
Tal como nas suas “Romarias ao Românico”, na senda da alucinada 
geração modernista catalã, se encontra claramente o arquitecto, 
nas ilhas atlânticas francesas está bem patente o pintor.  

Raia em manteiga e pimenta verde
Ou pequeno tributo a um desenho 

O desenho foi feito em Plaisance, na ilha de Oleron na costa 
ocidental de França, em Julho de 1991.
É feito com um marcador fino ou uma caneta de aparo sobre uma 
folha de 24x32cm e tem o n.º 196, no catálogo da exposição de 
Croquis de Viagem realizada em 1994.

O desenho exibe todas as qualidades da presença da linha negra 
sobre uma superfície branca. 
O Desenho descreve a flora das dunas, o princípio da fronteira 
entre o mar e a terra. Identificam-se claramente espécies vegetais 
diferentes. Adivinha-se o crescimento de um pequeno bosque de 
arbustos para um dos lados, para o outro cresce a areia e, depois, 
o invisível mar. Os arbustos e as ervas reproduzem as acções, 
por vezes contraditórias, dos ventos próprios de uma ilha atlântica, 
baixa e serena.
Do lado direito retorcem-se linhas mais convulsas e densas, 
o centro é dominado pelo afastamento de arbustos mais delgados 
que recuam como que deixando ver uma boca de cena onde, atrás, 
se desenvolve o bosque, ao mesmo tempo misterioso e acolhedor. 
No plano mais próximo e quase esquecidas pairam as raízes, 

Desenho 196. Plaisance (Oleron), 1991. 24x 32 cm. in Croquis de Viagem
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manifestação evidente do mundo subterrâneo…
A vegetação ocupa sensivelmente a metade superior da folha, que 
está ao baixo. A outra metade é areia, apenas sugerida por poucos 
sinais pontuais. Assim, toda a perspectiva é possível, na nossa 
direcção. Sabemos que para fora do papel estamos nós e que, para 
lá e para a direita, está o mar. Quase que se pode cheirar.
Este momento, calculo que meia hora, procura indelevelmente tudo 
o que próximo do sublime pode haver numa obra pictórica. A sua 
dimensão poética carrega dois séculos de pintura. A sua geometria 
oculta toca o manto abstraccionista, a sua perspectiva sugerida 
evoca sabores orientais. 
Naquela altura, e de regresso, o professor Daciano descreveu-nos 
(um grupo com quem ele almoçava no restaurante “Sinal Verde”) 
um prato de raia que comera em Oleron. A raia era simplesmente 
assada em manteiga e coberta de pimenta. Não me lembro dos 
pormenores. Lembro-me, sim, das mãos que desenhavam, no ar, 
a confecção e apresentação do prato, que desenhavam o odor e o 
sabor e a sua ressonância sobre a abóbada palatina.
As razões daquela viagem não eram turísticas, antes se prendiam 
com um problema de saúde de um familiar.
A presença de uma força latente, de uma serena resignação e 
da maior indignação manifestam-se no desenho na ligação com 
aquela vegetação da fluida fronteira entre a terra e o mar. Entre 
os mistérios do grande vazio e a irrupção florescente da vida, de 
uma forma convulsa ou ondulada, serenos ou agitados, pulsando 
ou estiolando, estamos todos nós, na nossa fronteira, sempre perto 
dos nossos limites.
Sempre senti, desde criança, que a compulsão para desenhar me 
ia levar a um mau fim. Teria trocado de bom grado, em alturas de 
aflição escolar, um pouco da unha para o desenho por um bom 
dedo para a matemática. Quando comecei a ensinar Desenho 
não sabia ainda se estava do lado do bem, aquilo era apenas o 
resultado de uma espécie de demência e surgia a possibilidade de 
a aproveitar.
Devo ao Professor Daciano da Costa a certeza de que o Desenho 
não é bom nem mau, está apenas do lado do Homem e dá sentido 
ao seu mundo.

É através do contacto com esse mundo visto pelo Desenho que a 
nossa respiração faz sentido, que se pode ouvir e se torna nessa 
música vital que tão gritantemente o desenho de Oleron nos 
transmite.

Mas o teu avô era um senhor!
Ou uns sujeitos à procura de uma ética (conclusão)

Para isto há uma moral qualquer que é o resultado da moral 

puritana do trabalho do artesão, que é aquilo que eu sou mais. 

Sou um gajo que faz coisas, e também com grande vontade de as 

fazer. Gosto da minha vida e gosto de viver como vivo. 20

Um dia, em conversa, Daciano chegou à conclusão de que eu era 
neto de meu avô, Eduardo também, director técnico da SPAL ao 
tempo em que ele tinha vencido um concurso para a produção de 
uma linha moderna de porcelana. Para além de isso me ter valido 
ganhar uma peça única, valeu-me também uma exclamação: 
Ah, mas o teu avô era um Senhor!... Eu era, portanto, ainda um 
“Rapaz” 21, longe de ser um Senhor. 
Nos primórdios da Faculdade de Arquitectura, um grupo de jovens 
assistentes procurou implementar o programa de Daciano da Costa 
já Senhor. Esta senhoria manifestava-se em objectos tão marcantes 
como a Reitoria da Universidade de Lisboa, a Biblioteca Nacional, o 
edifício da Fundação Calouste Gulbenkian. Segundo o depoimento 
de Daciano recolhido em 2002 por Ana Glória Rato, aqueles anos 
em Arquitectura foram uma experiência muito interessante.22  
Um período de grande enriquecimento. Para nós foi um período 
fundamental. Tenho como muito claro que, para mim, só o desenho 
de observação é que era importante. No entanto, enfrentei de cara 
alegre o 1.º ano de Desenho da Licenciatura de Design que incluía 
todo o taxonómico óleo de rícino da disciplina. Em noitadas, o José 
Neves e eu elaborávamos exercícios que logo eram destruídos com 
sarcasmo até polirmos a nossa cerviz regressando à coerência 
do PROCESSO. 
Estar ali não era nenhum jogo. Num país de magros recursos, 
não havia lugar a experimentalismos. Contribuir para a formação 
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Notas

1 DORMER, Peter. (1994) The Art of the 

Maker, Londres, Thames&Hudson. 
2 Cf. SPENCER, Jorge e MARTINS, João 

Paulo. (1998) “O Ofício e o Método” in 
Daciano da Costa, Design e Mal-Estar, 
CPD, p. 106. 

3 COSTA, Daciano da. (1998) Design e 

Mal-Estar, sel. e coord. de imagens de  
Jorge Spencer e João Paulo Martins,  
col. Design, Tecnologia e Gestão, 
Porto, Centro Português de Design.

4 Idem, p. 41
5 [6][5] Ibidem, As caixas altas são 

da responsabilidade de Daciano.               
É fácil imaginá-lo a levantar a voz para 
clarificar as dicotomias presentes 
no texto: Mercado e Território e 
Metodologia e Programa.

6 Ibidem. p.40
7 SPENCER, Jorge. (2001) “Daciano 

da Costa e o Desenho de Estudo, 
O Acto do Projecto e o Ensino”, in 
Daciano Costa Designer (catálogo), 
pp. 22-29. Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian. 

8 Cf. SOUTO, Maria Helena. (2004)  
"Do Ensino das Artes Aplicado à 
Indústria, às Primeiras Experiências 
de Ensino do Design em Portugal” 
in Arte Teoria, Revista do Mestrado 

em Teorias da Arte da Faculdade de 

Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 
nº 5, pp. 146-151, Lisboa. SOUTO, 
Maria Helena. (1994) "Caminhos do 
Design (e a Guerra do Alecrim e da 
Mangerona da Arte e Técnica)" Croquis 

de Viagem, Travel Drawings, pp. 13,17. 
Catálogo de Exposição, Lisboa, Livros 
Horizonte. MARTINS, João Paulo. 
(2001) Daciano da Costa Designer, in 
Daciano Costa Designer (catálogo), 
pp. 78-89. Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian.

9 RATO, Ana Glória. (2002) Daciano da 

Costa e a Teoria do Design Português 

(1959-1974), Dissertação de Mestrado 
em Teorias da Arte, Lisboa, orientação 
de José Fernandes Pereira, FBAUL, 
policop..

10 CÔRTE-REAL, Eduardo. (2004) “Do 
Tirar Polo Natural, Antecedentes 
Científicos da Autonomia do Design,” 
in Arte Teoria, Revista do Mestrado em 

Teorias da Arte da Faculdade de Belas-

Artes da Universidade de Lisboa, nº 5, 
pp. 136-145. Lisboa.

11 Refiro-me aos currículos da revisão do 
plano de estudos da licenciatura em 
Design da ESD do IADE em conteúdos 
programáticos semelhantes aos 
de Desenho I e Desenho II  da 
licenciatura em arquitectura da FAUTL 
foram distribuídos pelas disciplinas 
de Análise Morfológica, Análise 
Cromática, Métodos de Representação 
e, naturalmente, Desenho I e Desenho 
II, ficando o Desenho I destinado 
à observação. Desde 2004 foi 
desenvolvido o módulo de Estudos de 
Desenho de Observação no Mestrado 
em Design e Cultura Visual.  

12 COSTA, Daciano da. (1990) 
Recondução para Professor Convidado 

na Área Científica de Comunicação 

Gráfica da Faculdade de Arquitectura 

da Universidade Técnica de Lisboa, 
policop. Lisboa, FAUTL.

13 O quinquénio 1985-1990 corresponde 
aos primeiros anos de vida da 
Faculdade de Arquitectura no seio 
da Universidade Técnica de Lisboa. 
É curioso que Daciano não assinale 
esse facto no relatório, docente 
de Arquitectura desde 1977. O 
Professor e o pedagogo escapam às 
polémicas políticas que levaram ao 
encerramento da Escola Superior 
de Belas-Artes no período do PREC 

de arquitectos e depois designers era algo que lhe tinha sido 
solicitado como uma encomenda. Com a atenção que um projecto 
lhe merecia, o Desenho II da licenciatura de Arquitectura da 
FAUTL consistentemente procurou uma ética com profundidade 
temporal, sem subserviência, educadamente devedora de Frederico 
George e dos seus mestres. Cumpriu-se a receita. Ainda assim com 
um toque de frivolidade lisboeta. 
Desse ethos destaquei a Perspicácia, que talvez só hoje 
compreenda completamente.  
Talvez seja a primeira condição no caminho para a Virtude, ser 
perspicaz. Talvez não passe de um ritual iniciático, a demonstração 
da sua posse… Como seu antónimo só me ocorre "cegueira". 
Não me parece que haja futuro para a cegueira em design ou 
arquitectura. 
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como à criação do Departamento 
de Arquitectura da mesma Escola 
e de todo processo de “sujeição” à 
UTL. Se Frederico George e Augusto 
Brandão estiveram no relançamento 
do curso de Arquitectura da “Escola 
de Lisboa”, já apenas este último 
conduziu o Departamento à inclusão 
na UTL.  (Que fique claro, aqui e 
antes que lendas se substituam a 
factos, que o autor destas linhas, 
quando aluno, numa RGA destinada 
a laurear a decisão de secessão com 
a ESBAL, foi a única pessoa a votar 
contra a inclusão de Arquitectura 
na Universidade Técnica de Lisboa, 
depois de o corpo docente e os 
funcionários terem aprovado por 
unanimidade o “pedido de adesão”). 
A única referência a este processo 
constituiu-se num diplomático alerta: 
“Também se quiséssemos falar 

duma Escola de Lisboa teríamos de 

radicá-la na tradição das práticas 

artísticas artesanais do Desenho 

que permanecem fortemente e 

tendem a fixar-se agora como modo 

de manter a sua identidade dentro 

da Universidade Técnica de Lisboa” 
(p. 12) O enfoque de Daciano no 
testemunho de Frederico George, 
através de um texto de 1964 para a 
ESBAL (p.10) radica nas Belas-Artes 
não “académicas” a modernidade do 
seu programa da segunda metade 
dos anos oitenta. Em conversas com 
os seus Assistentes e Monitores, 
Daciano reflectiu muitas vezes sobre 
uma possível invasão tecnocrática 
que se combateria facilmente com 
a adopção de documentos capazes 
de competir formalmente com os 
documentos técnicos. Neste contexto 
foram introduzidos os enunciados 

de exercício como “contratos entre 
professor e aluno” com uma matriz 
muito clara que devia conter um 
certo número de items. Pasme-se 
que tal coisa não era usança na 
Escola, especialmente nas disciplinas 
projectuais onde era normal os 
Docentes “ditarem” os trabalhos 
e mudarem as regras a meio do 
processo. A transformação formal 
do Departamento em Faculdade 
correspondeu, de facto, a uma 
tumultuosa transição, nem sempre 
bem concretizada a favor de uma 
Escola de Lisboa, que já então, 
em 1990, Daciano assinalava em 
desagregação: “Reconhecer, sem 

complexos o percurso (e uma época) 

que vem de José Luís Monteiro a 

Frederico George passando por 

Cristino da Silva poderia ser uma boa 

achega para a imagem pouco cuidada 

e mal defendida da Escola de Lisboa.” 
(p. 12).

14 Já no programa de Desenho para o 
curso de Arquitectura do Design, a Cor 
marchou alegremente para o Desenho 
I onde ficaram localizados a quase 
totalidade dos exercícios em torno de 
procedimentos taxionómicos. 

15 Idem, pág. 14.
16 Fui contratado como assistente 

estagiário em 1986, no primeiro 
concurso aberto para docentes 
da recém-criada Faculdade de 
Arquitectura da UTL. Não fui aluno de 
Daciano como muitas pessoas julgam. 
Nesse concurso, fui o único recrutado 
para Desenho. No entanto, tinha 
começado a actividade docente como 
monitor de Pedro Fialho de Sousa em 
Desenho II, no ano anterior. Depois de 
dois anos de “Programa Autónomo”, 
como vem mencionado no seu 

relatório de 1990, todos os assistentes 
de Desenho II passaram a estar sob 
a coordenação efectiva de Daciano da 
Costa. Contavam-se nesse número, 
de um modo mais constante, Maria 
Eduarda Lobato de Faria, Catarina 
Cotinelli Costa, José Neves, Cristina 
Ramos e eu. A Teresa Faria Blanc, do 
grupo inicial, foi viver para Barcelona 
e abandonou a carreira académica.         
O Armando Melo manteve-se com um 
programa autónomo. Como monitores 
passaram pelo grupo o Jorge Spencer 
e o João Paulo Martins. Nesse período 
foi também convidado o Manuel 
Mateus, que declinou, pois queria 
ensinar Projecto. 

17 (2001) Dicionário da Língua 

Portuguesa Contemporânea da 

Academia das Ciências de Lisboa, 
Lisboa.

18 Talvez seja importante reflectir muito 
rapidamente na diferença entre 
apreender, e aprender que se pode 
resumir dizendo: Se eu quero ensinar 
o meu cão a fazer um truque basta 
que eu lho ensine e ele o aprenda. Se 
eu quero ensinar alguém a ensinar 
truques a cães basta que eu lho ensine 
de modo a que ele o aprenda e o 
apreenda e o possa ir ensinar a cães.  

19 RATO, Ana Glória. (2002) Daciano da 

Costa e a Teoria do Design Português, 

(1959-1974), dissertação de Mestrado, 
Mestrado em Teorias da Arte da 
FBAUL, orient. José Fernandes 
Pereira, p. 124 ,Lisboa, policop..

20 Depoimento de Daciano da Costa 
recolhido a 18 de Abril de 2002 em 
Ana Glória RATO, Daciano da Costa 

e a Teoria do Design Português, 

(1959-1974), dissertação de Mestrado, 
Mestrado em Teorias da Arte da 
FBAUL, orient. José Fernandes 
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Pereira, Lisboa, policop. 2002, Anexos 
p. 65. 

21 Quando o José Neves foi contratado 
foi-lhe, naturalmente, atribuída a 
turma da noite. Daciano pediu-me 
para lhe transmitir a informação do 
que já estava em andamento com a 
expressão do ditado alentejano: “Já 

mê môço môço tem”...

22 Idem p. 62.
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Atelier Daciano da Costa
Jorge Vieira, Daciano da Costa, Cristina Reis, Tomás de Figueiredo,
 Gilberto Lopes e Eduardo Afonso Dias.
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CRISTINA REIS

Falar com o Daciano, isso sim. Falar sobre o Daciano, assusto-me. 
Sei que me perco, que me deixo ir puxada pela memória enorme e 
que acabo por dizer pouco ou dizer mal.
Eu muito pequena, ele já moço grande e bonito. E se ouvir uma certa 
música, ele aí está inteiro. Diante de uma folha de papel e de carvão 
na mão, em horas sem fim. E no desenho aparece o Alentejo inteiro; 
uma cabeça conhecida; aquele banco de madeira; o burro com pêlo; 
as duas bilhas, uma delas tombada…Olhar e fazer. E eu a ver. Penso 
no Daciano e vejo-o a fazer desenhos. Primeiro a coisa não está lá. 
E depois está. Uma alegria que dá vontade de também fazer. Uma 
cabeça e mais cinco sentidos em mão segura. Uns puxam pelos 
outros, lá dão as suas voltas e se cruzam e se arrumam e se fixam 
com o rigor próprio do fazer. E logo recomeça tudo, até?...
O tempo anda, a vida segue e o Daciano quis fazer e fez um curso 
no seu atelier de Belém. E lá estávamos nós, uma boa dúzia, uns 
que iam para arquitectos, outros para pintores, outros nem por isso, 
mas todos no começo. E foi, sim, o princípio de outra coisa. Belém 
lugar ideal, como se sabe, para nascer, recebeu-nos num espaço 
amplo cheio de luz. E as pequenas bancadas em pinho, com o seu 
tomo, ouviram pela primeira vez, como certamente alguns de nós, 
falar da Bauhaus e de uma escola em Ulm.
Um verdadeiro luxo, se pensarmos bem. Penso e sei da minha 
imensa gratidão.
Cada um preparou o seu banco de trabalho alimentando e 
protegendo o pinho virgem à custa de desperdício mergulhado em 
baldes de óleo de linhaça e assim começou a bem aventurada 
aprendizagem nestes ofícios por onde andamos, teimando sempre. 
Porque nesta oficina uns quantos "jovens obreiros" puderam 
debater-se na sua verdura, entre homens que quiseram 

generosamente repartir o que sabiam. À maneira dos mestres 
antigos, misturando os tempos, discorrendo e por isso falando de 
hoje. E nós, a ouvir e a experimentar fazer. Depois cada um seguiu 
o seu caminho.
Alguns de nós ficaram. Fazia-se um teatro – o Villaret – (quem me 
diria!). Fiz pela primeira vez um desenho ao estirador. Uma planta, 
um corte e o Daciano corrigia, e o desenho que era técnico, sem 
deixar o seu rigor, enchia-se de alma. O traço era feito para ser lido 
e logo entendido. (Quando ao fim de mais de quarenta anos me 
agarro ao estirador e acho pesada a tarefa que me espera, oiço
"...vês, é como se estivesses num banho quente..." e a coisa 
compõe-se).
Vimos então o Daciano a pintar maquetes para os cenários, roupas, 
a desenhar adereços. E para estar mais perto... mudámo-nos para o 
teatro. Um mês ou mais. Era o trabalho diário de acompanhamento 
da obra, ali, no lugar onde também vimos fazer-se a montagem do 
espectáculo. E à noite assistimos aos ensaios (estou segura de que 
não perdi nem um). O mestre Ribeiro a trabalhar, actores, músicos, 
bailarinas, tudo até à estreia. Não se podia querer melhor escola! 
Lembro-me de que o regresso a "casa" foi pesado.
Do grande para o pequeno, do pequeno para o grande, vejo o Daciano 
a riscar pensando, pensando a riscar em folhas de papel A4.
Com cabeça, mão, coração, fez; com aquele seu jeito largo. Muita 
coisa. Importa o que fez, porque fez e como fez. E que faz fazer e 
fará. Todos sabemos.

Para além disso, sei que ao simples "...e que achas tu disto?..." nos 
vai faltar a resposta generosa e certeira, a conversa mais ou menos 
afiada, o atalho surpreendente, o humor de quem gosta da vida.

DACIANO DA COSTA DO ENSINO À PROFISSÃO

Crsitina Reis

Cristina Reis: Cenógrafa e figurinista, responsável pela imagem gráfica e cenográfica do Teatro da Cornucópia desde 1975. Em 2000 foi 

distinguida pelo Centro Português de Design com o Prémio Nacional de Design / Carreira. Vencedora do Prémio Gulbenkian Arte 2010. 

Foi colaboradora do Atelier Daciano da Costa entre 1960 e 1966. 
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Imagem de esquiço não muito virtuoso. 
Não sabemos qual prof. spencer

Ennezat (Auvergne)
Desenho 165 (1982) 
12x16 cm
in Croquis de Viagem
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Daciano da Costa e José Brandão.
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O PEDAGOGO EM VIAGEM [mesa redonda]
Carlos Duarte , Eduardo Afonso Dias, João Paulo Martins, Jorge Spencer, José Brandão, José Neves

Com o intuito de recolher experiências de convivência de amigos 
e colegas de trabalho de Daciano Costa em torno da sua singular 
postura quando em viagem, no dia 26 de Janeiro de 2006 
realizou-se uma mesa-redonda no auditório Cubo na Faculdade 
de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa (FA – UTL) que 
contou com a participação dos arquitectos Jorge Spencer, João 
Paulo Martins, José Neves, Carlos Duarte e Duarte Cabral de Melo, 
assim como os designers Eduardo Afonso Dias e José Brandão.

1ª Questão

Jorge Spencer: A ideia que temos é a de que Daciano, em todas as 
viagens que fazia, tinha uma perspectiva de construção antecipada 
da viagem, que nalgumas delas correspondia até a uma prepara-
ção, a uma construção quase que bibliográfica da mesma. Em alguns 
dos destinos que ele escolhia havia uma espécie de “viagem de 
reencontro”, uma chegada a lugares/sítios onde ele nunca sequer 
tinha estado. Não sei até que ponto testemunharam isto …

José Brandão: Para se falar nas viagens de Daciano é 
indispensável falar nele como um todo – o intelectual, o artista,   
o designer – a pessoa que tinha uma visão especial do mundo 
mas também o bon vivant, um ser que fruía de todos os espaços e 
locais onde chegava, passando, obviamente, por óptimas refeições 
e pelos fantásticos restaurantes.
A primeira viagem de avião de Daciano (penso que foi em 1965) foi 

para o Porto, onde havia uma obra onde eu dava apoio em termos 
de desenho. Tinha eu 21 anos e esta viagem foi, para mim, um 
episódio de grande importância.
Volto a encontrá-lo mais tarde em Paris (quanto estive emigrado), 
assim como em Londres, mas essas viagens não tiveram qualquer 
componente especialmente cultural, pois eu estava na altura a 
trabalhar. Foram reencontros de amigos.
No Carnaval do ano 2000, inesperadamente, um grupo de amigos 
preparou uma viagem de quatro a cinco dias ao Pinhão (Douro) 
e o Daciano juntou-se ao grupo.
Nesta viagem parámos em Marco de Canavezes e, pela primeira 
vez, Daciano visitou a igreja do Siza Vieira. Foi uma viagem 
reveladora em que ele fez uma leitura interessantíssima do 
espaço e uma avaliação crítica de alguns aspectos. Ele fez uma 
interpretação inteligente quer das potencialidades do espaço, 
com o seu valor simbólico e o valor metafórico de um templo, 
quer na leitura do pormenor, quer na confluência dos materiais                      
e de algumas soluções que ele apontava como sendo de assinalar. 
Discutimos também a perigosidade de algumas soluções do Siza. 
As volumetrias são interessantes, com certeza, mas, depois, 
existe a iminência de pessoas distraídas se precipitarem naquelas 
escadas sem protecção. Isso era sempre discutido, com o Daciano 
a argumentar que eu tinha um lado excessivamente pragmático, 
pouco historicista e não integrado na perspectiva de que Siza foi 
uma das poucas personalidades que fez frente aos revanchismos, 
ao revigorar do pós-modernismo, de uma corrente excessivamente 
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decorativa, tendo sido até reconhecido a nível internacional. Este foi 
um confronto que eu tive a sorte de ter tido com Daciano.
Fomos também a Serralves e, uma vez mais, o espaço foi discutido. 
Falou-se das soluções construtivas e de alguma crueza e falta      
de requinte no pormenor. Foi uma viagem muito interessante                            
e por sugestão do Daciano organizámos um piquenique formidável 
que ele supervisionou com todo o cuidado. Ainda na mesma 
viagem, deu-se o confronto com um tema que ele tão bem 
conhecia: o Românico. Como sabem, o Daciano não perdia uma 
oportunidade de fazer os seus registos, o que me estimulou a 
acompanhá-lo e a falarmos bastante sobre o assunto. De facto, 
ele tinha uma percepção do espaço antes mesmo de o transpor 
para o desenho, absolutamente única. Os grandes contornos, as 
proporções e as delimitações do território estavam perfeitamente 
definidos à partida.

2ª Questão

Jorge Spencer: Gostava de introduzir outra questão que se prende 
com o que acabaste de dizer e que tem sido referida, por exemplo 
quando foram publicados os “Croquis de Viagem”, que é esse 
sentido de utilização do desenho que representa algo que está para 
além do visível. Ou seja, Daciano não se serve desse virtuosismo 
que poderia ter na questão de representação para simplesmente 
representar pictoricamente o que lá estava. Isto é, ele tinha alguns 
desenhos mais compreensivos do que o que lá estava. Do ponto de 
vista da qualidade plástica, até poderiam ser considerados menores 
mas, em todo o caso, revelavam essa diferença, um olhar mais 
arquitectónico, se quiserem, da estrutura das coisas, desenhando 
não só o que se vê mas também a planta ou o corte do objecto. 
Não sei se alguém testemunhou esse acto, se a isso corresponde 
alguma conversa que torne racional aquilo que intuitivamente era 
feito nos desenhos.

José Brandão: Eu aí não vou tão longe... Tenho que dizer que o 
que o Daciano revelava era aquilo que ele sempre disse e sempre 
apresentou: o ver pelo desenho. Ao nível da formação, ele tinha 

uma cultura que lhe permitia descodificar esses territórios dado o 
conhecimento antecipado que possuía do que eram as estruturas 
arquitectónicas e ainda de uma leitura muitas vezes ao nível semi-
-urbano, pois muitos dos seus desenhos eram já a uma escala de 
aglomerado. 

3ª Questão (colocada especificamente ao Carlos Duarte)

Jorge Spencer: A questão do olhar sobre o construído através do 
desenho, remete para os anos 60 e para os livros de Gordon Cullen 
sobre a paisagem urbana em que se procurava, através do desenho, 
olhar a questão para além do visível, olhar para o inteligível, para as 
estruturas internas das coisas. E depois há também o Inquérito 
sobre a Arquitectura Regional Portuguesa onde se dá o uso do 
desenho de uma forma um pouco taxonómica de se olhar para o 
real. Neste processo esteve envolvido Frederico Jorge com quem 
Daciano teve uma relação que se sabe muito intensa. De que modo 
é que estes desenhos de viagem, que vão para além do visível, 
estão articulados com a ideia do uso do desenho como instrumento 
do olhar?

Carlos Duarte: O meu convívio com o Daciano tinha características 
muito pessoais pois nunca trabalhei com ele e o que dele conheço 
insere-se numa memória de há 60 anos. Reporto-me portanto aos 
anos 40, 47 e 48, altura em que comecei a frequentar o atelier 
do Frederico Jorge, que era o antigo atelier do pintor Conceição 
Silva, seu sogro, na escola Politécnica. A certa altura, um grupo de 
colegas nossos começou a trabalhar com ele: Tomás de Figueiredo, 
António Sena da Silva, Jorge Vieira e o João Abel Manta. Por 
amizade com Sena da Silva também comecei a frequentar o 
atelier, assim como o Lima de Freitas e o Carlos Calvet. O atelier 
era um local de conversa, de encontro e de convívio. Íamos 
lá para conversar e o Frederico Jorge tinha uma vocação de 
mestre medieval, recebendo-nos e falando connosco como se 
fôssemos mais velhos. Foi assim que eu conheci o Daciano. Ele 
era completamente diferente de nós. Era aquele que trabalhava. 
Coisa estranha! Quando lá íamos lembro-me de ficar um pouco 
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comprometido porque nós íamos só para conversar. Às vezes, nas 
exposições das obras públicas e nos stands que se iam fazendo, 
o Frederico deixava-nos estragar uns desenhos, fazer umas coisas 
mas éramos uns diletantes, excepção feita talvez ao Sena que era 
muito sério naquilo que fazia. Mais tarde, nos anos 50, comecei 
a conversar com o Daciano com bastante frequência porque ele 
estava a tirar o curso de Pintura na Escola de Belas-Artes. Ele não 
gostava muito de ir à Brasileira, que era o meu café. As nossas 
conversas eram no Café Chiado, onde também falávamos com as 
pessoas que o frequentavam e que nos interessavam muito. Era 
uma lista inacreditável, desde o Almada Negreiros e o Abel Manta 
até ao Ramada Curto, o Herberto Hélder e o Keil do Amaral.
Na Brasileira havia um empregado, o Oliveira, que mais tarde deu 
uma entrevista e disse uma coisa que correspondia à verdade: 
a Brasileira era uma universidade. Era isso mesmo, era a nossa 
universidade. Ninguém levava a sério o Cristino da Silva, os dois 
manos, o sobrinho e o tio (não me lembro do nome). Enfim, eram 
um monte de nulidades que não nos ensinavam nada. Havia o 
Leopoldo de Almeida que nos dava aulas de Figura e Modelo Vivo. 
Bem, íamos à escola só para nos encontrarmos e depois saíamos 
dali a correr para a Brasileira ou para o Café Chiado. A divisão era 
de tal ordem que, por exemplo, os surrealistas da Brasileira, que 
eram o António Pedro, o Azevedo e o José Augusto França quase 
não falavam com os do Chiado, o Cesariny, o António Villas-Boas, 
o Risques Pereira, etc. E nós, que éramos um pouco mais novos, 
usufruíamos daquele convívio. Era uma gente muito simpática, até 
o Almada, que nos deixava sentar à mesa. A certa altura começou a 
aparecer também o Daciano mas, mais uma vez, tinha uma atitude 
diferente. Ele era uma pessoa mais séria do que nós. Havia aqueles 
que eram considerados irremediavelmente diletantes – o Zé d’Orey 
era o super-diletante, só falava do Giotto e do Renascimento 
italiano e o Gérard Castello-Lopes que discutia animadamente 
com o Sena, porque um defendia a Rolleiflex e o outro a Leica 
"máquinas fotográficas". O Sttau Monteiro era uma personagem 
engraçadíssima (o maior mentiroso que eu já conheci). Aquele era 
um mundo extraordinário e não estou a exagerar. Agora, à distância, 
fico espantado com a riqueza de sugestões, ensinamentos, 

ideias que recolhi naqueles contactos. Na minha mesa estavam 
normalmente o Nikias Skapinakis e o Manuel João Leal.
Enfim, da Brasileira íamos depois ao Chiado. Nos anos 50 lá estava 
também o Daciano, os surrealistas, o Keil, os funcionalistas 
e o Santana com o seu grupo de amigos. Depois ainda descíamos 
ao Nicola onde estava o Cassiano Branco que me foi apresentado 
pelo Gomes da Silva. Eram tudo pessoas que admirávamos muito e 
viemos a admirar ainda mais passados uns anos. No entanto, havia 
uma coisa que era evidente, um factor político e um geracional. 
Relativamente ao último, tínhamos a sensação de pertencer a uma 
outra geração. Embora não estivesse ligado à área do Daciano, 
os meus interesses andavam muito pela área do Urban Design. 
Aliás o termo Design levou muito tempo a impor-se e só nos anos 
60 e 70 é que se começou, de facto, a ouvir falar-se dele, pois até 
então falava-se da Esthétique Industrielle. Resumindo, havia toda 
aquela riqueza daquele ambiente e dos conhecimentos. Hoje penso 
que isso seria impossível, mesmo existindo os cafés, pois éramos 
poucos e as pessoas acolhiam-nos. O café era um ponto de apoio 
fundamental. Foi fundamental para a nossa formação.
Havia ainda um outro lugar que era a casa do Sena da Silva. 
Ele era o único rico e tinha uma boa casa ali na Rua Alexandre 
Herculano. O Carlos Calvet, o Lima de Freitas, o Abel Manta e eu 
frequentávamos muito a sua casa. Íamos para lá comer pastéis 
de bacalhau e beber champagne. Eram as duas coisas que ele 
tinha sempre para nos oferecer. E, além disso, passava os discos 
do Jacques Brel e do Charles Aznavour que o pai tinha trazido de 
Paris. Era um outro mundo. O nosso mundo era um mundo rasca, 
de modo que fugíamos a esses condicionamentos políticos e sociais 
e ali nos refugiávamos.
E finalmente havia para nós, não para o Daciano, o Sindicato dos 
Arquitectos onde íamos muitas vezes para ouvir o Keil e conviver 
com aquele grupo de gente, da ICAT, que eram os arquitectos 
da oposição, os arquitectos da Bauhaus, do Le Corbusier, do 
Racionalismo arquitectónico, todos aqueles que formaram a 
geração do Keil. E, fundamentalmente, este era o nosso mundo. 
A escola nem pensar!
Voltando ao Daciano, o meu contacto com ele foi circunstancial. 
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Falava com ele como falava com os outros, embora fosse uma 
pessoa de quem gostasse muito. Era um tipo caloroso, bom 
homem, inteligente e interessadíssimo. A ideia que tenho é a de que 
era uma pessoa de que toda a gente gostava. Alguns com grande 
amizade, como era o caso do Sena. A dada altura aconteceu uma 
coisa extraordinária: deixei de ver o Daciano por um longuíssimo 
período. Entretanto encontrámo-nos há cerca de cinco anos. 
Foi na festa de aniversário de casamento e sempre que nos 
encontrávamos comentávamos que tínhamos de ir jantar, até que 
uma vez fomos mesmo. Eu e a Carlota fomos jantar a sua casa e 
o reencontro foi mais sensacional ainda. De repente dei-me conta 
que tinha perdido durante anos o convívio com uma pessoa com 
quem tinha enormes coisas em comum... enormes. Começava na 
política e acabava na mesa. Era extraordinário… Como pude estar 
longe deste tipo estes anos todos quando somos tão parecidos e 
temos tantas paixões comuns? E, desde há cinco anos a esta parte, 
começámos a dar-nos intensamente. Todas as semanas, íamos 
jantar – os casais claro – e tínhamos longas conversas onde era 
frequente falarmos das memórias de outros tempos.
Fui descobrindo um Daciano que mal conhecia, um homem de uma 
grande timidez. Mal se adivinhava naquela pessoa, com aquele 
estilo tão brilhante, aquele convívio apurado que ele tinha, uma 
pessoa extremamente tímida e que tinha “deixado em branco 
muitas coisas” como ele dizia. Tinha-se dedicado excessivamente 
ao trabalho, disse-o várias vezes, e tinha posto de lado muitas 
coisas que seriam importantes para a sua formação humana. 
E tinha noção disso.
E depois vieram as viagens que não foram tantas como isso. 
Estivemos três vezes em Espanha e fizemos um cruzeiro na 
Noruega prolongado por uma estadia na Dinamarca de 10 
dias. Viagens extraordinárias... De qualquer forma eu confirmei 
algumas coisas que já sabia: a sua paixão pelo Românico era uma 
coisa que ele levava a níveis extraordinários. Era capaz de andar 
quilómetros, como andámos à volta de Cáceres, para ver uma 
igreja românica perdida por entre montes e vales. Chegámos a 
uma aldeia miserável onde havia realmente os restos de uma igreja 
românica. Era comovente ver a alegria dele quando a viu e a forma 

como a desenhou de todas as maneiras. Examinou-a sobre todos 
os aspectos, não só arquitectonicamente falando, mas também 
ao nível do pormenor e dos sistemas construtivos. Tudo isso o 
interessava apaixonadamente. Tivemos conversas infindáveis.       
Eu ouvia-o. Ele era um arquitecto, de facto, e falava como se eu 
não percebesse nada daquilo. O que ele sabia daquela matéria era 
verdadeiramente surpreendente.
Na viagem à Noruega ele já estava bastante doente. Mais uma vez 
aqui se confirmou a paixão pela cozinha que eu com ele partilhava. 
Aliás, ele era um bom cozinheiro. Mas o que fica para mim é aquela 
forma calorosa de se relacionar, aquela humanidade, aquela 
pessoa, aquele homem. Isso é melhor que tudo o resto...

4ª Questão (colocada especificamente ao Eduardo Afonso Dias)

Jorge Spencer: Tanto o José Brandão como o Carlos Duarte 
referiram aqui um aspecto, que é recorrente e todos nós o reconhe-
cemos e que eu acho que o Eduardo foi testemunha e parceiro 
nessa dimensão que é essa relação com a gastronomia. O José 
Brandão falou sobre isso no passeio à aldeia em que se deu o 
piquenique e que tem que ver com a relação entre a compreensão 
do lugar e o seu prolongamento com a gastronomia. Parte das suas 
viagens eram também pelas regiões gastronómicas. Não sei se te 
queres referir agora a essa dimensão…

Eduardo Afonso Dias: Concentrava a minha conversa na titulação 
desta mesa redonda: O Pedagogo em Viagem. Conhecendo o 
Daciano durante 40 e tal anos tenho uma visão temporal da pessoa 
em várias facetas. Comecei por trabalhar e aprender com ele. 
Tive um pequeno interregno de dois anos quando dei o “grito do 
Ipiranga” e fui trabalhar para o “inimigo” o Chico Silva "Francisco 
Conceição e Silva". A nossa relação reforçou-se no re-convívio com 
ele e durou até há seis meses. O que queria referir é o Daciano, 
como personagem diferenciada do comum dos portugueses, 
porque é assim mesmo, ele era um homem com uma sede muito 
grande de conhecimento.
Gostava de focar situações concretas que se passaram com ele e 
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que têm a ver com a sua atitude como projectista, como “homem 
da tarimba e de fazer pela vida”. Ele era um homem de trabalho 
quase, direi, obsessivo. Trabalho, trabalho, fazer as coisas o melhor 
possível, indagar o porquê das coisas (foi uma coisa que aprendi 
com ele). Vou entrar num caso concreto para se recolherem 
algumas das suas ideias-força.

Um belo dia, não sei precisar há quantos anos, falei-lhe de um 
projecto de um amigo meu que é arqueólogo, que versava sobre a 
construção em “kit” de naus, no século XV, inícios do XVI. Eu não 
sabia e ele explicou-me que por efeito das tempestades e do peso 
que transportavam as armadas de flotilhas que iam para a Índia 
perdiam-se muitos navios. Então, chegou-se à conclusão que para 
a navegação de cabotagem no Índico, na costa de Moçambique, era 
interessante ter uns barcos mais pequenos, que não conseguiriam 
lá chegar desde Portugal, mas que seriam transportados pelas 
naus. Assim pensou-se produzir esses navios em kit, transportá-los 
nas naus e depois em Mombaça descarregar o material e montar. 
Falei nisto ao Daciano e ele quis falar com esse meu amigo, o José 
Luís de Matos. “É que eu preciso de saber como é que é!”, disse-me 
o Daciano. Quando este meu amigo me explicou, eu achei curioso, 
mas fiquei-me por aí. O Daciano não! O Daciano foi “chatear o gajo”, 
a saber como era. Ele ficou um craque naquela matéria e contava-
me, “ele é um tipo simpático, deu-me esta informação toda... eu li, 
não em profundidade mas digo-te como é que era”. E explicava-me 
que o cavername era feito em secções, com cavilhas de madeira... 
Isto demonstra o interesse pelos porquês de tudo.
Eu fiz muitas viagens com ele e outro exemplo tem também que 
ver com o Românico. Este era um tema que era recorrente nas suas 
preocupações projectuais. Numa viagem à Extremadura espanhola, 
lembro-me de irmos a Coria del Rio e a Cáceres. Esta viagem tinha 
um percurso gastronómico associado e projectado pelos dois. Em 
Coria del Rio, com a naturalidade da sua erudição e observação, o 
Daciano falou-me sobre a construção dos edifícios. Ele via coisas 
que nós não víamos e nós éramos um conjunto de pessoas que 
até sabia olhar para as coisas. Ele dizia: “Atenção, vocês já viram 
que este arco é feito em partes, oito elementos e, que um destes 

elementos é igual a um que está ali atrás, que eu já vi? Isto era 
construção sistemática, há aqui um sentido de repetição”.
Lembro-me de outra situação em Salamanca, perante a Casa das 
Conchas. Eu já tinha visto aquilo não sei quantas vezes e o Daciano 
olha para aquilo e diz assim “isto é muito interessante. Já viste 
o ritmo das conchinhas? Isto tem um sentido “de baixo para cima” 
ou de “cima para baixo”. Esta fachada é assim, “de baixo para cima” 
e, do outro lado, é “cima para baixo”. Questionei-o onde ele tinha 
lido aquilo e ele respondeu-me que em lado nenhum, que quem a 
construiu se calhar nem tinha pensado nisso que era ele a pensar!
Isto demonstra uma atitude de “ver pelo desenho” e da prática que 
ganhou ao longo dos anos nesta área, seja em coisas pequeninas, 
à “escala da mão”, seja à “escala dos grupos”.
Quanto à gastronomia, tenho um curto episódio para contar.
O Daciano gostava muito de comer como vocês sabem, era um 
“lambão”, mas gostava também de compreender como é que se 
faziam as coisas. É esse espírito que é de lembrar e de reflectir. Era 
um gourmet e embora não fosse um perfeccionista, porque não era, 
gostava de saber e fazer bem e quando não resultava ficava “lixado”. 
Por exemplo: cortar um pão alentejano. Ele cortava-o de uma 
maneira sistemática. Eu aprendi com ele. Ele tirava o “tortemulho” 
da parte de cima e dizia: “fica para torradas pequeninas, fininhas 
e o de baixo para ensopar nos molhos”. Depois, empilhava as fatias 
e aparava-as de modo a cortar seis fatias de uma vez só.

José Neves: Como se fosse um projecto, não é? Ele estava a 
trabalhar mesmo enquanto cortava o pão…

Eduardo Afonso Dias: Exactamente! São coisas pequeninas, 
do dia-a-dia, mas que demonstravam quem ele era. Isto fora 
as grandes reflexões sobre o seu apetite pela cultura e pela 
transformação do nosso quotidiano onde se encaixa a atitude de 
afastamento que o Daciano teve nos últimos 15 anos relativamente 
à indústria portuguesa. Ele dizia que a indústria ia acabar e que 
estávamos a formar “talidomidas para a Indústria”. E eu dizia-lhe 
que não era bem assim, mas ele rebatia que em 15 anos acabaria 
tudo. Não existirá mais, nem cerâmica, nem vidro, nem cutelaria, 
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nem electrodomésticos ligeiros...”
Em certa medida tinha razão mas aquela atitude de repulsa ou de 
afastamento tem que ver com outros interesses que lhe assaltaram 
a mente nos últimos 20 anos.

5ª Questão

Jorge Spencer: Temos coleccionado uma série de estórias e por 
detrás destas reconhece-se esta ideia do modo sistemático do 
olhar do Daciano… às vezes contava-me que o Carlos Duarte lhe 
dizia que ele estava sempre a trabalhar, sempre a trabalhar! Já 
agora pergunto ao José Neves como foi a viagem que fez com 
Daciano à ICEL"fábrica de cutelaria", na Benedita e em que ele 
pelo caminho ia dizendo coisas que representavam no fundo 
esse olhar particular.

José Neves: Eu nunca viajei com o Daciano à excepção duma 
pequena viagem que demorou uma hora e meia mas que foi 
inesquecível para mim. No regresso vim ao lado dele e ele veio 
todo o tempo a descrever a paisagem mas, a descrever de uma 
maneira completamente focada nas marcas humanas que ia 
vendo, fossem elas agrícolas ou edificadas. Aliás, ele costumava 
usar uma citação no princípio do trabalho que fazia em Desenho 
de Arquitectura, que dizia ser do Walter Benjamim (mas eu tenho 
as minhas dúvidas) e que era ”Habitar significa deixar rastos”. Ele 
passou a vida inteira apaixonado por esses rastos. Aliás, há pouco 
tempo estava a ler uma entrevista com um arquitecto brasileiro, 
em que ele dizia que “a Natureza só é bonita e interessante quando 
olhada através de uma janela”. Creio que este era também o lado 
profundamente ateu do Daciano. 

Há pouco estava a ouvir-vos e reparei que estão aqui um arquitecto, 
um designer de produto e um designer de comunicação. Creio que 
isso é extremamente interessante pois lembramo-nos das pessoas 
pelas relações. E isto tem também que ver com este entendimento 
da transversalidade entre disciplinas que o Daciano tinha, porque 

ele era designer mas “falava como um arquitecto”, por exemplo, 
quando se referia ao românico nas conversas com Carlos Duarte. 
Era um pedagogo em viagem porque a coisa que o Daciano mais 
gostava de fazer era partilhar.

Tenho aqui um bloquinho que trouxe e que tem uns desenhos dele 
que foram feitos depois de uma viagem aos Açores. Ele vinha 
entusiasmadíssimo e pediu-me o meu bloco de croquis para me 
descrever algumas coisas que tinha visto. Ele não me descreveu 
a beleza natural do Açores, mas sim alguns dos objectos arqui-
tectónico que tinha visitado. É curioso ver estes desenhos que 
basicamente são uma planta e, depois tentar descobrir uma ordem 
geométrica e uma proporção das diversas partes. Daciano 
desenhava um alçado e ao lado um detalhe. Lembro-me particu-
larmente de ele me descrever o detalhe. Dizia que era o detalhe de 
um “artesão muito tosco”, ele não sabia fazer aquilo bem e, portanto 
descrevia-me algumas das imperfeições que o tinham encantado, 
como um sinal muito visível de uma mão. 

Lá está, outra vez o rasto…

6ª Questão

José Neves: Tendo em conta que, no trabalho, o Daciano funcio-
nava 24 horas por dia, gostava de saber de que maneira é que nas 
viagens essa tal paixão pelos rastos se revelava, fosse ela a origem 
de um prato, por exemplo, ou outra qualquer. Quais eram, de facto, 
os interesses do Daciano, o que visitava e como se relacionava com 
as coisas?

Carlos Duarte: A última viagem que tínhamos planeado acabou por 
não se concretizar. Em conversa com o Daciano, propus-lhe irmos 
à Argentina, especificamente ao Estreito de Magalhães e a Buenos 
Aires, cidade que ambos gostávamos muito. Só que ele disse-me 
para dispensar o Estreito de Magalhães por ser pouco apaixonado 
pela paisagem natural. Acabámos por não ir.
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7ª Questão 

João Paulo Martins: E a ida à exposição da ARCO, em Madrid?

Carlos Duarte: Ele teve a mesma reacção que eu. Aquilo era uma 
“indigestão de pintura” e resumimos a ida a um dia apenas. 

Comentário José Neves dirigindo-se a Eduardo Afonso Dias: 
Voltando um pouco atrás e ao que foi dito, por acaso penso que 
o Daciano não era muito “lambão”, ele não apreciava muito a 
quantidade.

Carlos Duarte: Sempre que eu viajei com o Daciano, ele levava 
uma lista dos restaurantes que valiam a pena. Em Madrid fizemos 
isso e foi um êxito. E na Noruega uma vez o Daciano acertou em 
cheio.

José Brandão: O Daciano tinha um grande fascínio pela 
clareza e pela leitura dos espaços, por isso é que ele gostava do 
Românico. Ele afastava a ideia do arabesco e de tudo quanto fosse 
sobreposição. Mesmo em relação ao gótico ele defendia que aí já 
se acrescentava. A grande clareza dos volumes no Românico era 
muito importante para ele.
Ele tinha um grande fascínio pelo megalitismo, o que nos levou à 
última viagem que fizemos juntos, a Karnak, para ver aquela escala 
impressionante. Essa foi das viagens mais preparadas.
De facto ele gostava de desenhar compulsivamente, do mesmo 
modo como gostava de viver e isso tem a ver com a sua relação 
com a comida mas também com a paisagem.
Lembro-me igualmente da nossa tormentosa viagem ao deserto, 
em que o Daciano acordou mais cedo para ver aquele nascer do Sol 
impressionante.

Queria focar ainda que ele tinha uma cultura enorme, 
nomeadamente na área da arquitectura. Tive a oportunidade de 
fazer com ele uma viagem muito interessante à Grécia, onde 

ele nunca tinha ido. A subida à Acrópole foi para ele um relativo 
sacrifício e no Templo de Apolo não chegou a ir ao nível mais 
elevado. Mas foram momentos muito emocionantes. 
Outra viagem preparada pelo Daciano foi uma ida ao sul de 
Marrocos para vermos construções completamente integradas 
na paisagem, mas quase que efémeras, como as fortificações 
construídas em taipa e que quase se auto-regeneram, porque 
estão em permanente destruição e reconstrução. Isso foi muito 
preparado. Foi um programa exclusivamente organizado por ele 
e pela sua mulher, a Teresa, e para a qual adquiriram de propósito 
inúmeros livros. Foi uma viagem feita à sua medida.

Relativamente a Foz Côa, da primeira vez que Daciano lá foi, 
descobrimos que por questões de luminosidade, em determinadas 
alturas do dia as gravuras não são visíveis porque estão na sombra.

8ª Questão

Jorge Spencer: Ele tinha algum pudor no momento em que 
desenhava?

José Brandão: O Daciano não tinha pudor absolutamente nenhum. 
Aliás temos muitas fotografias dele rodeado de pessoas a verem-
-no desenhar, com uma calma enorme e um elevado sentido de 
humor.

Jorge Spencer: Ao desenhar, Daciano estava sempre a olhar para 
o papel, porque primeiro observava o objecto e depois reconstruía-o 
no papel, quase sem o voltar a observar.

9ª Questão

José Neves: Enquanto Daciano desenhava ficavam à sua espera?

José Brandão: Tínhamos de esperar. Como sabem ele era uma 
pessoa impositiva, tinha os seus humores… Havia coisas que 

O Pedagogo em Viagem (mesa redonda)

Carlos Duarte, Eduardo Afonso Dias, João Paulo Martins, Jorge Spencer, José Brandão, José Neves
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ele permitia mal. Ele desenhava bastante depressa, no entanto 
envolvia sempre um certo tempo. Por vezes íamos ver qualquer 
coisa que não o atraía e ele ficava para trás.

10ª Questão

João Paulo Martins: Quando se fez a exposição dos “Croquis de 
Viagem” e se publicou o livro um dos críticos disse: “Cá está mais 
uma exposição de um virtuoso do desenho”. No entanto, parece-
-me que apesar do elogio, ele passou por cima daquilo tudo sem 
perceber grande coisa. Já vimos aqui que o seu desenho não era 
evidente mas tinha a mais-valia de reflectir a sua leitura dos traços 
humanos sobre o ambiente. Mas, ele era um virtuoso, ou não?

Carlos Duarte: Aquelas pessoas com que me encontrava nessa 
altura no atelier do Frederico Jorge eram todos virtuosos. 
Desenhavam magnificamente: o Lima de Freitas, o Sena da Silva, 
o Jorge Vieira e o Daciano também. Mas, devo ser verdadeiro, de 
facto nunca distingui o Daciano como particularmente virtuoso em 
relação aos outros.

José Brandão: Recorrendo às frases tauromáquicas que 
costumava usar, Daciano desde cedo me dizia que ele não tinha um 
talento especial, o que fazia era agarrar o touro pela cara e não o 
largava enquanto não o tivesse dominado.
Eu acredito de facto que ele tinha predisposição para o desenho. 
Relembro o trabalho que desenvolveu para o Teatro Villaret em 
todos os aspectos, desde os móveis aos interiores, passando pelos 
tapetes, pelos panos de cena e acabando até os figurinos e nos 
cenários, tudo com um enorme controlo e, devo dizer até, com 
facilidade.

11ª Questão

José Neves (questão colocada aos três): O Daciano era um 
turista ou um viajante e de que maneira é que o desenho tinha 
importância nessa distinção?

João Paulo Martins: Qual é a diferença entre turista e viajante? 

José Neves: O turista implica um tipo de consumo que é estéril 
relativamente àquilo que se visita. Como já foi dito aqui, o Daciano 
era uma pessoa que estava sempre a trabalhar, logo as viagens 
eram uma parte da vida que depois se estendia àquilo que ele era e 
que fazia no seu dia-a-dia. Acho que a grande diferença é esta.

Carlos Duarte: A ideia que eu tenho, das viagens que fiz com o 
Daciano é a de que ele era um desenhador compulsivo. Recordo 
uma cena que se passou ao pé de Oslo numa cascata. Eu, a 
Teresa [mulher de Cassiano] e a Carlota [minha mulher] ficámos 
ali a olhar para a queda de água. Demos uma volta, comprámos 
umas coisas e perdêmo-lo completamente. O Daciano tinha pura 
e simplesmente desaparecido. Fomos dar com ele muito longe 
dali, sentado num pedregulho a desenhar e já tinha uma série de 
desenhos feitos. Ele sentia uma grande necessidade de desenhar.

José Brandão: Devo dizer que não o vi a desenhar senão nas 
viagens e no atelier em trabalho. Daciano não era um desenhador 
tão compulsivo. Há um caso excepcional que é o Japão. Não há 
desenho nenhum dele daquele país. Com a máquina fotográfica 
que Eduardo Afonso Dias lhe deu, a Pentax, ele ficou fascinado pela 
fotografia a ponto de se ter abstido de desenhar nessa viagem.

São poucos os desenhos do Daciano que não têm intervenção 
humana. Ele nunca desenhou Lisboa por exemplo. Ele desenhava 
sobretudo em viagem.

José Neves: Em viagem, o Daciano tentava trazer tudo aquilo que 
encontrava.

Carlos Duarte: É verdade. Num café, o Daciano não fazia desenhos 
em cima da toalha, como fazia Cassiano Branco.

José Neves: Talvez Daciano não fosse um desenhador compulsivo 
mas um “olhador compulsivo”.
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(A questão colocada a Eduardo Afonso Dias): Qual a relação de 
Daciano com a fotografia? 

Eduardo Afonso Dias: Esse bicho da fotografia... O meu encontro 
com o Daciano dá-se por causa da fotografia. Eu queria ser 
fotógrafo, mas a Gulbenkian não deixou. Às tantas cruzei-me com 
ele por causa da fotografia e chegamos a montar um laboratório 
em Belém. O Daciano tinha um certo atavismo em relação às 
máquinas. Mas quando foi ao Japão, ele levou uma máquina 
compacta e, contrafeito, lá tirou uns 30 rolos ou mais.

(Testemunho do Brasil – Forte Príncipe da Beira)

Eduardo Afonso Dias: Daciano era o pedagogo em viagem. 
No Brasil, perante o Forte Príncipe da Beira, no Amazonas, com 
toda aquela dimensão e, ainda por cima, sendo o seu grande 
amigo, Viana de Lima, o responsável pelo projecto de recuperação, 
Daciano produziu uma série de reflexões inesperadas sobre o modo 
como o conjunto havia sido construído. Mais do que o problema 
de levar para lá aqueles “matacões” de pedra com mais de uma 
tonelada cada, admirava-o a sistematização do seu corte e da sua 
arrumação como lastro nas caravelas. Não nos esqueçamos que 
as pedras eram originárias de Portugal, da pedreira de Vila Verde, 
em Pêro Pinheiro. A sua curiosidade fez com que procurasse saber 
todos os pormenores do seu fabrico e transporte, ao ponto de ficar 
a saber mais do que o próprio Viana de Lima.

DACIANO DA COSTA FORMAÇÃO EM VIAGEM
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Claustro do mosteiro.
Perspectiva da proposta (n/executada). Carvão s/papel vegetal. 
Desenho realizado por Daciano da Costa. 1983
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Sistema de balcões. Maqueta de apresentação de componentes.
Realizadas por Celdo Rodrigues
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OSTINATO RIGORE J. P. Martins Barata

Palavras-Chave 
saberes - Universidade - prática

Resumo 

A acção profissional e a prática docente de 

Daciano foram sempre enquadradas por 

uma “cultura do Desenho, entendido como 

muito mais do que a prática da representação 

gráfica. A sua posição quanto à presença 

do Design na universidade foi a de fazer 

assentar os “saberes construídos” sobre o 

conjunto alargado dos “saberes ensináveis”, 

mas de procurar que uma “cientificidade” 

como critério predominante de valoração pelo 

meio universitário não obliterasse o carácter 

específico do Design. Dar dignidade académica 

crescente a esse carácter não implicava, 

para Daciano, qualquer identificação com o 

estatuto das disciplinas universitárias mais 

estabelecidas.

Este é um depoimento que me foi solicitado, no entendimento de que, depois das justas 
evocações da figura e da obra de Daciano que têm sido adequada e competentemente 
feitas e publicadas, havia ainda espaço para reflectir sobre o rasto que deixou na pedagogia 
do Design. Convenço-me de que ele gostaria que alguma coisa ficasse escrita acerca do 
muito que tive de reflectir com ele, ao longo de uma colaboração intermitente mas por 
vezes muito intensa.

Uma cultura do desenho

Daciano desenhava bem, no sentido vulgar da palavra, e tive ocasião de o comentar quando 
da exposição da sua obra na Gulbenkian. Muitos outros desenham bem. Mas o mais 
importante é que o fazia dentro daquilo que insistia em chamar “a cultura do desenho”, 
significando por aí toda uma atitude em relação ao entendimento do mundo e aos modos 
da sua acção sobre ele. Assumindo o risco de ser pedante, direi que esta cultura radica na 
atitude de privilegiar no “inteligível” o que é “desenhável”, e não só o que é “enunciável”. 
“Desenhar é uma forma de compreender”: o aforismo continua válido.

Os saberes "ensináveis" e os saberes "construídos"

Em certas áreas da epistemologia das ciências da Educação começa a firmar-se uma 
distinção, certamente não rígida, entre os saberes que são adquiridos através da relação 
docente que transfere para o aluno conhecimentos que ele deve absorver e estar em 
condições de demonstrar que os assimilou, e os conhecimentos que o aluno vai adquirindo 
através da sua própria elaboração perante a envolvente da vida. A construção dos saberes 
que é acompanhada pela própria construção da identidade pessoal, incorporando e 
transformando os saberes ensinados e assimilados, é bem mais profunda e significativa 
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do que a que resulta da pobre visão pedagógica que consiste em 
aceitar que a função docente se limita a “ensinar conhecimentos”, 
e depois, cabe aos alunos que os “apliquem”… Negar-se-á que 
esta atitude, ainda que mascarada por muita retórica, não domina 
fortemente ainda o ensino – e em todos os graus? E que a tecno-
estrutura que envolve a sociedade portuguesa a fomenta a cada 
momento?

A Universidade e os saberes

A sombra poderosa da tradição medieval, com a severa distinção 
entre a nobreza das “artes liberais” e a tolerada modéstia das 
“artes mecânicas” ainda persiste, latente, no meio universitário 
e não só português. Oh! Certamente que não há hoje universidade 
alguma que se sinta completa se não tiver os respectivos departa-
mentos de Artes (várias Artes e Ofícios…) e os puder exibir com 
orgulho e honra. A lenta admissão de saberes marcados por uma 
forte componente “não ensinável” fez-se penosamente, e sob a 
pressão de uma envolvente exterior ao meio universitário; e mesmo 
assim, só aceites sob a caução de uma forte componente de 
saberes “ensináveis”, de preferência “enunciáveis”, e certificáveis 
– se possível com as cinco notas da boa prática científica tão bem 
formuladas por R. Merton! 

Mas a ambiguidade dessa aceitação permanece latente.

Daciano não se construiu como pessoa e como profissional no 
meio universitário. Respeitava-o e reconhecia-o, mas não lhe era 
congenial. Acompanhei-o e ajudei-o no que me foi possível na 
tarefa de dar forma e projecto a uma ideia do ensino desejável 
do Design, com empenho e entusiasmo mesmo quando não 
concordante em tudo – mas isso fazia parte de uma amizade 
que não posso esquecer. Mas não posso também esquecer o 
estranhamento de Daciano perante as inevitáveis, necessárias 
e disciplinadoras práticas próprias do funcionamento da instituição 
universitária; aceitava-as, submetia-se a elas, por vezes com uma 
“morgue” bem cáustica mas que a sua educação procurava não 
tornar agressiva. Sempre me deixou a impressão de que, quanto 

àquilo, pensava como o general de Gaulle: “L’intendance suit!” – 
e confiava. Mas não no essencial.  
E o essencial situa-se na percepção de que a consolidação do 
Design como disciplina que acedeu ao âmbito universitário se deve 
fazer aí certamente pela afirmação da capacidade de ministrar os 
conhecimentos de base científica e técnica e de os desenvolver 
pela investigação, mas sobretudo pela demonstração de que os 
conhecimentos “não ensináveis” dentro de uma cultura do desenho, 
tal como ele a entendia, comportam uma exigência de rigor que não 
é menor que a de qualquer outra actividade dentro da universidade, 
e apenas diferente no modo como é entendida. Terá sido bem 
compreendido?

“Ostinato Rigore"

O “mal-estar” difuso mas perceptível que existe nas relações entre 
a comunidade da gente do Design e o ambiente institucional   
e social estável, conservador e fechado com que geralmente  
se confronta, atenua-se gradualmente. Porém, seria imprudente 
pensar que uma aceitação “de moda”, um reconhecimento 
merecido de alguns nomes emblemáticos e citáveis em círculos 
mundanos, alguma receptividade por parte das actividades e 
dos agentes económicos, alguns êxitos comerciais felizes e uma 
procura acelerada de diplomas e cursos frequentemente motivada 
por razões circunstanciais e não correspondendo a reais vocações 
e interesses significam que o mal-estar sentido se desvaneça 
quanto à presença, significado e necessidade do Design. Na 
universidade – e deixando de lado as conhecidas declarações 
“pro forma” e também os casos excepcionais de uma ou outra 
Escola! – falta muito para que o Design seja entendido na sua 
importância, natureza e complexidade.
Encontrar a conjugação da necessária exigência académica própria 
do nível universitário com aquela outra exigência que nasce daquilo 
que é próprio do Design, da sua natureza de integrador dos saberes 
“ensináveis” com os “construídos” na prática, nas técnicas, na 
mediação cultural, na reflexividade social (Giddens), implica um 
esforço constante, obstinado, muito para lá do simples exercício 
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profissional. A visão de Daciano era a de não rejeitar a modéstia de 
um Design ainda com algum estatuto medieval de “arte mecânica” 
aos olhos da sociedade, mas sim a de mostrar a nobreza e a riqueza 
desse mesmo estatuto; fazê-lo, contudo, não através de qualquer 
esforço de assimilação a uma imagem de elevada “arte liberal” 
caucionada pela “cientificidade”, mas sim através de um “ostinato 
rigore” leonardesco dentro da “cultura do desenho” – aquele rigor, 
de resto, que ele sempre praticou.
Qualquer depoimento acerca de uma figura ausente tende sempre 
a apresentar, mesmo involuntariamente, as ideias próprias mais 
ainda que as do visado, e assumo perfeitamente que possa ser 
este o caso. Quero pensar, apesar de tudo, que Daciano não 
se sentiria traído pelo que expus. Quando muito, aqui e além 
resmungaria um pouco com o amigo, mas acabaria talvez por 
lhe propor algum novo desafio. 
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Daciano da Costa na oficina da Larus (circa 2001)
À direita, Engº. Pedro Martins Pereira.
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DÚVIDAS TENHO EU SEMPRE!… Pedro Martins Pereira

Como empresário e produtor de mobiliário urbano, participei no 
desenvolvimento de equipamentos de Daciano da Costa. Bancos 
de jardim, floreiras, papeleiras, abrigos para passageiros, sinalética 
(envolvendo o Carlos Rocha, da Letra Design), ou dissuasores para 
protecção de peões, que Daciano designava por fradinhos, foram 
peças cuja construção envolveu a equipa da Larus. 
Estes equipamentos, encomendados no âmbito do Programa Polis 
para Beja, foram mais tarde revistos para a utilização em contextos 
mais diversificados, prevendo a sua produção em série.   
Seguiram-se outros projectos, ainda na área dos equipamentos 
para espaços públicos urbanos. Alguns aguardam oportunidade 
para o seu lançamento.
É reconhecido o profícuo envolvimento de Daciano da Costa com 
empresas produtoras. Não é tão frequente o testemunho de 
empresas que o editaram ou produziram. 
Nas reuniões que mantivemos nos últimos anos, acompanhava-o 
o designer Filipe Cardoso, que participava quase de olhos 
fechados, tal era a sintonia entre o mestre e o seu bem-humorado 
colaborador. Ainda o Professor não acabara a prelecção e já se 
adivinhavam as intenções.
Os desenhos que os acompanhavam, de dimensões avantajadas 
e sem a intervenção dos computadores, incluíam perspectivas 
rigorosas e detalhes com soluções inteligentes e originais. Na 
reunião que se seguia, os apontamentos à mão levantada eram 
desenhados como se fizessem parte do diálogo.
A imagem que criei do Professor provinha da leitura de alguns 
textos ricos e condensados e de presenciar, por raras vezes, 
as suas intervenções. Receava encontrar um homem distante, 

superior, pragmático. Surpreendeu-me, assim, a simplicidade que 
usava nas reuniões de trabalho, envolvendo-nos numa participação 
que alargava aos seus colaboradores, aos técnicos da produção e 
do projecto ou aos operários, questionando-os sobre os desenhos; 
ou já na oficina, sugerindo-lhes a avaliação das suas próprias 
propostas, confrontando-se interessadamente com as sugestões 
ou constrangimentos que eram colocados. 
Nesta empresa, temos o privilégio de trabalhar com autores que 
potenciam o nosso desempenho. Frequentemente, ficam-nos 
episódios, experiências diversas, que gostamos de transmitir.
Numa tarde de Verão, deslocámo-nos a Beja, o Professor, o Carlos 
Rocha e eu próprio. Após uma visita à Casa das Artes Museu Jorge 
Vieira, seguimos para o Largo Joaquim Fernandes, para avaliação 
dos protótipos. Nas palavras do Professor, o recém-falecido 
escultor Jorge Vieira, que tivera como colaborador e amigo, era 
definido como um artista figurativo-abstraccionista, de expressão 
popular mediterrânica. Constituía uma das referências do projecto, 
que reflectia igualmente componentes medievais da cidade. 
O mobiliário reforçava, assim, a identidade de Beja.
As peças de Jorge Vieira eram frequentemente produzidas em 
terracota ou no aço cor-ten, de superfície oxidada, apoiando-se no 
solo sobre três pontos. Também as peças que compunham 
o Projecto BejaPolis de Daciano assentavam, não em três pontos, 
mas em “t”, elevando ligeiramente a alma do mesmo. 
Os materiais utilizados eram o aço cor-ten, ou o aço metalizado, 
pintado a “sangue de boi” para melhor inserção na abrasadora 
cidade alentejana.
Ao apreciarmos os equipamentos, o técnico responsável pela 

DACIANO DA COSTA DEPOIMENTOS

Pedro Martins Pereira

Dúvidas tenho eu sempre!...

Pedro Martins Pereira: engenheiro, CEO da empresa Larus, que fundou em 1978. A Larus foi distinguida pelo Centro Português de Design com o Pémio Nacional de Design, em 2009.
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Mobiliário urbano especial. Estudos para floreiras e papeleiras.
Esquiços. Grafite e marcador s/papel opaco

Fabricante dos equipamentos: Larus
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instalação do abrigo para passageiros aproximou-se do grupo. 
Pretendia eliminar os pés dos bancos, pois dificultavam as tarefas 
de montagem, dada a irregularidade do pavimento. O assento do 
banco, em contraplacado marítimo, alinhava à face exterior da 
estrutura sobre a qual apoiava. As traseiras do banco soldavam 
num tubo horizontal.
O Professor torceu o nariz, tão rapidamente quanto se mostrou 
aberto a equacionar uma solução. Não duvidava da resistência do 
banco na ausência dos pés, já que assim o afirmávamos. Mas, sem 
pés, os utilizadores não sentiriam grande segurança, dizia.
Enquanto discutíamos o Vidigueira para o almoço, apareceu-nos 
com a solução. Iríamos deslocar para o exterior a estrutura de apoio 

ao contraplacado, tornando mais visível a base de apoio do assento. 
Transmitia-se, assim, a sensação de uma maior robustez. 
Daciano da Costa não dava nada por adquirido. Tinha dúvidas, o que 
o tornava permeável a novas soluções.
Na sequência do convite para participar num seminário, cujo tema 
era o design total, inclusivo, e que por razões naturais de solida-
riedade não queria declinar, telefono ao Professor a pedir apoio, 
sugestões ou orientação. Respondeu-me que não havia necessidade 
disso, que tinha sensibilidade e experiência bastantes para enfrentar 
o desafio com a atenção que ele merecia. Insistindo, argumentei 
que tinha muitas dúvidas sobre a melhor forma de encarar o tema. 
“Dúvidas?... Dúvidas tenho eu sempre! …”, retorquiu.

Pedro Martins Pereira

Dúvidas tenho eu sempre!...

DACIANO DA COSTA DEPOIMENTOS
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Estudos para a Cartoneira.
Esquiços. Marcador e lápis de cor s/papel opaco. Maio 2000
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Palavras-Chave 
desenho, representação, inventiva

Resumo 
Assinalam-se três momentos da vida de 

Daciano da Costa com intervenções no 

domínio de criação de imagem urbana, da 

valorização do património edificado e no 

ensino da Arquitectura tendo todos eles o 

Desenho como instrumento protagonizante.

"ouvir o Daciano discorrer sobre a forma como se tira a caldeirada de peixe da panela para o 
prato ou elogiar os meridionais, todos nós, que 'já tomávamos banho e usávamos chinelinhas 
bordadas a prata' enquanto os do setentrião, hoje arrogantes, corriam atrás de ursos e 
chafurdavam em gordura."  Francisco da Silva Dias 

DACIANO COSTA,
MESTRE DOS OFÍCIOS DO DESENHO Francisco da Silva Dias

Para além do convívio do dia-a-dia durante alguns anos, três vezes pelo menos, 
as nossas vidas, a minha e a de Daciano Costa, se entrosaram no campo profissional.
E em todas elas teve protagonismo o desenho.

A primeira: o desenho instrumento de comunicação.

O desenho linguagem. Construía-se o complexo portuário-industrial de Sines e com ele 
o que então se chamava o Primeiro Estabelecimento, designação que posteriormente, 
mais humanizada, veio a ser substituída por Cidade-Nova de Santo André. Era aventura 
temerosa, invulgar no nosso país, terra de povoamento há muito estabilizado e já distante 
ousadia semelhante, no tempo do Marquês de Pombal, em Vila Real de Santo António.
O empreendimento era discutido em todas as suas componentes, mal entendido 
especialmente em relação à componente urbana que reclamava.
Seria um aglomerado que surgia do nada, num lugar de nulas pré-existências, destinado 
a uma população desenraizada, onde os retornados eram os únicos que traziam comigo 
um passado, onde figuravam angústias, que é como quem diz, os únicos que traziam 
sentimentos para fornecer à Cidade.

DACIANO DA COSTA DEPOIMENTOS

Francisco da Silva Dias: Arquitecto, professor jubilado da FA-UTL. Foi presidente da Associação dos Arquitectos Portugueses. 

É autor de "Dez anos de Artes Plásticas e Arquitectura 1974-1984" (1985).

Francisco da Silva Dias

Daciano da Costa, Mestre dos ofícios do desenho
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Aqui se revelou que a História é bom cimento na formação de uma 
comunidade.
A equipe que se ocupava da tarefa procurava desesperadamente 
aquilo a que chamava o gérmen da cidade, qualquer coisa de 
momento indefinida que captasse capacidade para que aquele 
primeiro conjunto de ruas e casas, de fábricas e de um porto viesse 
a tornar-se receptáculo de vida, desse valor patrimonial ao sítio e 
gerasse bairrismo.
Entendeu a Direcção do Gabinete de Área de Sines que seria 
necessário e útil divulgar a preocupação que atormentava 
programadores e projectistas e aí havia especialistas que iam das 
obras à gestão portuária, da arqueologia à química e também da 
meteorologia, ao saneamento, do trânsito, da geografia, do mundo 
recém-chegado da informática, da geografia e dos novos métodos 
da cartografia e tudo isto a reclamar implantação e a desafiar o 
ordenamento do território.
Coube a Daciano da Costa coordenar a equipe que se encarre-
garia dessa tarefa e manejar os instrumentos gráficos que 
transportariam informação aos habitantes recém-chegados 
e desconfiados e também a relutantes investidores e a todos 
os outros participantes, em folhetos, brochuras e material de 
divulgação para sessões de esclarecimento.
Em retorno a tarefa reclamou a técnicos e dirigentes um esforço de 
síntese nos conceitos, despojando-os de hesitações e ambiguidades 
e, paralelamente e com igual importância, aportou ensinamentos 
sobre o processo mental de recepção da mensagem e o papel que 
poderia desempenhar na formatação da imagem da cidade que se 
queria construir desde o inicio “sã, segura, tranquila e motivante”, 
como reclamaria mais tarde a Carta Urbana Europeia e que exigia 
olhares que se dilatariam para o papel da cor, do lettering, da 
pavimentação e do mobiliário.
Olhares também guiados por Daciano da Costa.
Os instrumentos de comunicação foram também as conversas, 
que na sua origem significa pensar em conjunto, sobre o saber 
fazer e o saber habitar das populações mediterrânicas a cuja 
civilização pertencemos.
E à mistura, no convívio, ouvir o Daciano discorrer sobre a forma 

como se tira a caldeirada de peixe da panela para o prato ou elogiar 
os meridionais, todos nós, que “já tomávamos banho e usávamos 
chinelinhas bordadas a prata” enquanto os do setentrião, hoje 
arrogantes, corriam atrás de ursos e chafurdavam em gordura.
Passe a recordação e a nota sentimental.
Foram quase conseguidos os objectivos da aventura de Santo 
André pois, se hoje lá formos, é gratificante constatar a apropriação 
vivida que a população faz do seu espaço público.

A segunda: o desenho instrumento de projecto.

Se a aventura de Sines foi buscar dramatismo à inexistência de 
referências e à ausência e passado, pois tratava-se de fazer uma 
cidade nova num pinhal envelhecido por uma exploração irracional 
num terreno dunar, sem relevo assinalável, sem vistas nem 
marcas edificadas, sendo o problema principal a criação de uma 
imagem, a parceria seguinte com Daciano da Costa mergulhou- 
-nos no passado. No antigo, no decidir como intervir, hoje, dentro, 
por fora, sobre, ao lado ou em cima de uma construção existente 
e possuidora de carga histórica. Agora tratava-se de tocar na 
imagem-memória que uma população tinha de um edifício 
emblemático da sua cidade, os Paços do Concelho, sede do 
Município que o fogo e o ataque ao incêndio destruíra ou 
deteriorara gravemente.
O diálogo com a Presidência da Câmara, imediatamente após o 
desastre, ainda o edifício fumegava, definiu nos campos político 
e cultural as linhas de actuação a seguir: haveria que enaltecer 
os valores simbólicos do edificado, abri-lo à população e fazê-lo 
suporte de arte pública e, para isso, restaurar-se-ia o que fosse 
restaurável, com fidelidade máxima ao que existira, incluindo 
a reposição de situações de que havia registo, alteradas por 
intervenções posteriores. Usar-se-ia desenho contemporâneo 
em tudo o que fosse novo ou que o desastre destruíra 
irreversivelmente.
Optou-se por aquilo que na gíria se chamou “uma atitude 

renascentista”: sob uma ideia-base, os diferentes espaços que 
integravam o edifício foram atribuídos a vários projectistas.

DacianodaCosta_professor.indd   114 16-03-2011   15:31:44



115

Coube a Daciano da Costa projectar a remodelação da entrada 
principal, a galeria de exposições temporárias e a sala de sessões 
públicas.
Seria, talvez, a zona do edifício onde mais se enleavam o futuro e 
o passado. Porque aí se estava entre o fundamentalismo dos que 
queriam tudo novo e olhavam com menosprezo a decoração dos 
tectos, o jeito clássico das molduras ou do desenho das caixilharias 
e o fundamentalismo dos que, presos ao passado, reclamavam pôr 
tudo como estava.
A intervenção de Daciano da Costa foi arriscada e corajosa. Porque 
surpreendente. E reveladora do valor do desenho. Porque encadeou 
com mestria a sequência que gera a obra: o ver o sítio e ver aqui 
inclui o medir e o meditar mais o entender que depois dão a deixa 
ao cérebro que inventa (desenhar e inventar já foram sinónimos 
em português). É uma mágica adivinha de como vai ficar que é 
transmitida à mão, que retorna tudo ao cérebro, é assim? E que 
o cérebro devolve e ordena que se experimente de outra maneira 
até que tudo é rejeitado e só fica uma decisão. Porque só uma é 
que pode haver. Porque projectar é dizer mil nãos e um só sim e é 
talvez por isso que é um processo interior e muitas vezes solitário 
que carrega uma angústia que se transmite aos executantes e vai, 
muitas vezes, em crescendo, até ao final quando se devolve.
O azul, verde, esmeralda, cobalto que pinta as paredes daquelas 
dependências não está em catálogos nem existia antes e só o 
vimos depois da última demão, mas há muito que ele existia na 
cabeça do Daciano e unicamente ali.
E o mesmo para os tímpanos luminosos da Sala das Sessões 
Públicas que só se revelavam quando foram acessos.
E tudo o mais: o cinzento que lá estava nos relevos dos tectos 
cuja conservação os mais temerosos reclamavam e que Daciano 
discretamente evidenciou ao pintá-los de ocre.

A terceira, o desenho ferramenta do pensamento.

Quando o jeito deixou de ser o principal angariador de vocações 
para o ingresso no curso de Arquitectura, afunilados por um 
número clausus em que outras disciplinas, e não o desenho, 

ganharam protagonismo, os alunos chegavam ao primeiro ano 
sem terem sentido o papel daquele privilegiado instrumento 
de representação e inventiva e, sobretudo, sem capacidade para 
o manusear.
A passagem da Arquitectura do Ensino Superior Artístico para 
a Universidade Técnica relegou para segundo plano na formação 
dos alunos o espirito beauxartiano e com ele o entendimento 
de desenho.
Bem proclamou Mestre Frederico George no salão da Escola 
Superior de Medicina Veterinária, na ocasião em que a passagem 
se concretizou, perante os que, com pena ou com dúvidas, não 
se entusiasmavam que do acto resultaria grande vantagem 
para a Universidade que assim via entrar-lhe portas adentro as 
humanidades que faltariam à técnica e acrescente-se entre eles 
o desenho, o saber e a intuição como ágeis instrumentos mentais 
do projecto, ou seja, suporte da imaginação.
De novo nos encontramos, eu e o Daciano, como docentes da FA- 
-UTL, cada um com o seu papel a serviço de causas comuns.
Cabia-lhe a ele semear a paixão pelo desenho entre os alunos, 
deslumbrá-los com a revelação e a mim informá-los de que 
a Arquitectura passa para além do edifício e apresentar-lhes 
a Cidade como invenção do Homem, isto é, como entidade por 
ele desenhada e vivida.
Trocavam-se interrogações:

O arquitecto é um designer de edifícios ou esta disciplina 
ganha autonomia e é via para novos campos profissionais? E 
assim haverá diferença entre o designer das Belas-Artes e o 
designer da Táctica? É diferente o desenho (representação e 
invenção) para designers e arquitectos? Aqueles confinam-se à 
pormenorização e ao equipamento e outros aos edifícios e ainda 
outros à relação entre os edifícios e ocupam-se das cidades? 
Haverá razão para separar atitudes logo desde o primeiro ano 
do curso ou justifica-se um tronco comum quando o processo 
mental e o papel do desenho são iguais em todas essas 
actividades?
Ou serão diferentes?

DACIANO DA COSTA DEPOIMENTOS

Francisco da Silva Dias

Daciano da Costa, Mestre dos ofícios do desenho

DacianodaCosta_professor.indd   115 16-03-2011   15:31:44



116

Linha Logos. Cadeira de trabalho.
Desenho para ensaio. Grafite s/papel vegetal. Julho 1986.
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Tudo isto era tema de conversa, tudo desembocava em novas 
interrogações cada vez mais aliciantes na exigência e respostas 
que sucessivamente se desdobravam e multiplicavam.
Porque na dialéctica Daciano era mestre e sagaz praticante.
O desenho era entendido pelos alunos recém-chegados como 
representação da realidade e muitos se quedavam pela minúcia 
da imagem, vinda do olhar e transmitida à mão.
Havia que lhes anunciar que “o desenho é coisa mental”, o que 
significa que do olhar à mão se entrepõe o cérebro e ainda, e funda-
mentalmente, fazer-lhes entender que a mão regista tanto o que a 
visão lhe oferece como o que o cérebro lhe dita ou, como diz Paula 
Rego, desenha-se “de dentro” ou desenha-se de “fora”.
Havia de adestrar os alunos no processo, dar-lhes a conhecer o 
papel dos três parceiros da criatividade: a visão, o cérebro e a mão 
– ver, desenhar, pensar, desenhar.
E, sem esquecer os outros dois, dar protagonismo à mão no enca-
deamento misterioso que a intuição comanda e que faz chegar ao 
objectivo, sem conhecer o processo. E aí fazer ver o retorno que o 
gesto vai buscar à amabilidade ou à dureza do suporte, na pressão 
que consente ao lápis, desde o traço vigoroso ao stumato ou o 
rigor que se exige à tinta-da-china até aos intencionais borrões da 
esferográfica. Cada um com a sua contribuição.
E mais a cor.
Cada qual com o seu papel na animação que eram as aulas 
do Daciano.

Francisco da Silva Dias

Daciano da Costa, Mestre dos ofícios do desenho
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•	Daciano Henrique Monteiro da Costa nasceu em 
Lisboa, a 3 de Setembro. 

•	Frequenta o Liceu Passos Manuel (1940-1941). 

•	Frequenta a Escola Industrial Marquês de Pombal 
(1941-1943). 

•	Curso de Pintura Decorativa da Escola de Artes 
Decorativas António Arroio (1943-1948).

•	Colabora no atelier de pintura de Lino António. 

•	 Ingressa como colaborador no atelier de pintura 
e arquitectura de Frederico George, onde irá 
permanecer até 1959. 

•	 Inicia o Curso Superior de Pintura da Escola Superior 
de Belas-Artes de Lisboa. 

•	Professor provisório de "Oficina de Pintura 
Decorativa" (1953-1954), de "Desenho de 
Observação e Ornato" e de "Composição Decorativa" 
(1955-1957) na Escola de Artes Decorativas António 
Arroio. 

•	Colabora com Frederico George no projecto da 
Exposição Henriquina. 
•	Termina a sua colaboração permanente no atelier de 

Frederico George e estabelece atelier próprio. 

BIOGRAFIA João Paulo Martins

•	Reitoria da Universidade de Lisboa. Arquitectura   
de interiores e mobiliário (1960–1961).

•	Completa o Curso Superior de Pintura na Escola 
Superior de Belas-Artes de Lisboa. É convidado  
para assistente da Escola, mas será impedido   
de tomar posse. 

•	Recebe o prémio Constantino Fernandes, da 
Academia Nacional de Belas-Artes, e o Prémio 
Escolar Ferreira Chaves, da Escola Superior de 
Belas-Artes de Lisboa. 
•	Faz uma experiência de ensino de “Design Básico”, 

no seu atelier em Belém. 
•	 Inicia a sua colaboração de trabalho com a 

Metalúrgica da Longra. 
•	Linha "Cortez". Mobiliário metálico. 
•	Linha "Prestígio". Assentos e mesas de apoio.

•	Teatro Villaret. Lisboa. Arquitectura de interiores   
e equipamento; arquitectura de cena; grafismo  
(1964-1965).

•	Linha "Dona". Louça em esmalte. 
•	Biblioteca Nacional. Lisboa. Arquitectura de 

interiores, equipamento e mobiliário (1965-1968). 

•	Agência Banco do Alentejo da Av. da República. 
Lisboa. Arquitectura de interiores e mobiliário  
(1966-1967).

DACIANO DA COSTA BIOGRAFIA
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•	Novo Casino do Estoril. Arquitectura de interiores   
e mobiliário (1966-1967).
•	Fundação Calouste Gulbenkian. Edifício sede 

e Museu. Lisboa. Arquitectura de interiores, 
equipamentos e mobiliário (1966-1969). 
•	Hotel Alvor-Praia. Alvor. Arquitectura de interiores  

e mobiliário (1966-1968).

•	Professor dos Cursos de Formação Artística da 
Sociedade Nacional de Belas-Artes. 
•	Faqueiro Shepherd/ Osaka.
•	Exposição Longra/ Airborne. Lisboa (SNBA). Design 

de exposições.

•	Agência do Banco do Alentejo, Évora. Arquitectura 
de interiores e mobiliário (1968-1970).
•	Representação de Portugal na Hemisfair 68 Texas 

World Fair. Texas, EUA. Design de exposições.
•	Agência do Banco Borges & Irmão, R. Júlio Dinis. 

Porto. Arquitectura de interiores, equipamento   
e mobiliário (1968-1970). 
•	Agência do Banco do Alentejo, Rossio. Lisboa. 

Arquitectura de interiores e mobiliário (1968-1969). 

•	Pavilhão de Portugal na Expo 70/ Exposição 
Universal de Osaka. Japão. Arquitectura 
de interiores/ Design de exposições                          
(1969-1970) 
•	Linha "Habitat 70". Mobiliário para habitação  

(1969-1970).
•	Cidla. Instalações da Sede. Lisboa. Arquitectura   

de interiores do átrio e zonas públicas (1969-1970). 

•	1º Prémio do Concurso de Design Louças SPAL. 
Serviço de mesa, chá e café.
•	Hotel Madeira Hilton/ Madeira Palácio. Funchal. 

Arquitectura de interiores e mobiliário (1970-1971). 

•	Participa na “1ª Exposição de Design Português” 
(Feira Internacional de Lisboa e Palácio da Bolsa, 
Porto).
•	Linha "Dfi". Mobiliário para escritório.
•	Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Centro   

de Documentação. Lisboa. Arquitectura de interiores 
e mobiliário (1971-1972) .
•	Lisboa Altis Hotel. Lisboa. Arquitectura de interiores 

e mobiliário; grafismos; figurinos para uniformes de 
funcionários (1971-1974). 
•	Hotel Penta. Lisboa. Arquitectura de interiores, 

mobiliário e grafismos (1971-1975).

•	Seleccionado para a 1ª Exposição da Secção 
Portuguesa da Associação Internacional dos Críticos 
de Arte (SNBA).
•	Casino Park Hotel. Funchal. Arquitectura de 

interiores, mobiliário e grafismos (1972-1984).
•	Loja TAP, Rotunda. Lisboa. Arquitectura de interiores 

e mobiliário.
•	Loja TAP em Madrid. Arquitectura de interiores   

e mobiliário; fachada (1972-1974).

•	Participa na “2ª Exposição de Design Português” 
(Feira Internacional de Lisboa). 

•	Funda a empresa "Risco", orientada para o 
desenvolvimento de projectos de design industrial, 
design de exposições e design gráfico.
•	Loja TAP em Paris. Arquitectura de interiores   

e mobiliário; fachada (1974-1975).

•	Programa "Mitnova". Mobiliário para escritório.
•	Loja TAP em Nova Iorque. Arquitectura de interiores 

e mobiliário; fachada (1975-1976).

•	Ensina Design Básico nos Cursos Artísticos da 
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Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva  
(1976-1977). 
•	Sócio fundador da Associação Portuguesa   

de Designers (APD). 
•	Delegação TAP em Buenos Aires. Arquitectura   

de interiores e mobiliário.

•	Assistente convidado do Departamento de 
Arquitectura da Escola Superior de Belas-Artes de 
Lisboa (1977-1985); programa e lecciona a disciplina 
de Desenho II.
•	Torneiras Euroliva. (com Cristóvão Macara,   

no "Risco").

•	Aerogare 2. Lisboa. Sistemas de equipamentos  
e mobiliário; arquitectura de interiores; sinalização 
(1980-1982). 

•	Plano de Renovação Urbana da Área do Martim 
Moniz. Lisboa. Equipamento e mobiliário urbano.

•	Colabora na Exposição “Design & Circunstância” 
(SNBA), organizada pela APD.
•	XVII Exposição Europeia de Arte Ciência e Cultura. 

Núcleo do Mosteiro dos Jerónimos. Lisboa. Design 
de exposições; arquitectura efémera (1982-1983). 

•	Agência da Caixa Geral de Depósitos, Rossio. Lisboa. 
Arquitectura de interiores (1983-1986).

•	Professor auxiliar convidado da FA-UTL (1985-1992). 
•	Aeroporto de Pedras Rubras. Porto. Equipamentos  

e mobiliário; sinalização (1985-1990).

•	Linha "Logos". Mobiliário para escritório (1986-1987).

•	Linha "Metropolis". Mobiliário para escritório. 

•	Participa na fundação do curso de licenciatura em 
Arquitectura da Universidade Lusíada, em Lisboa, 
como docente de Desenho (1989-1991). 
•	Linha "Quadratura". Mobiliário metálico.

•	Na condição de professor visitante, participa nos 
seminários do Curso de Pós-graduação e Mestrado 
em Design do Instituto de Design da Universidade   
do Porto/ Fundação Gomes Teixeira  (1990-91). 
•	Por proposta da APD, é inscrito no Bureau of 

European Designers Associations. 
•	É nomeado pelo júri nacional para o “European 

Community Design Prize”. 
•	Centro Cultural de Belém. Lisboa. Espaços cénicos; 

equipamentos e mobiliário, sinalização (1990-1992) 
•	Linha "Praxis". Mobiliário para escritório.

•	Recebe o Prémio Nacional de Design do Centro 
Português de Design (CPD).

•	É criado, na FA-UTL, o curso de licenciatura em 
Arquitectura do Design. Como professor associado 
convidado (1992-1998) elabora e implementa o 
plano de estudos e os programas das disciplinas 
fundamentais e assume a orientação pedagógica  
dos docentes da licenciatura.

•	 Integra a Exposição de Design Português em Tóquio 
(organização ICEP). 
•	Coliseu dos Recreios. Lisboa. Remodelação de 

equipamento e mobiliário (1993-1994).

•	Por ocasião da exposição Croquis de Viagem publica 
um livro de desenhos com o mesmo título.
•	Participa na exposição de Design “Lisboa’94”,   

no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. 
•	Linha "Tetra". Mobiliário para escritório.
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1999

2000

2001

•	Publica Design e Mal-Estar, uma antologia de 
intervenções, textos e entrevistas surgidos na 
imprensa periódica desde 1970; o lançamento   
é acompanhado de uma exposição promovida  
pelo CPD. 
•	Mupi, Abribus, Poste de Bandeira. Equipamento 

urbano.
•	Hotel Crowne Plaza Resort. Funchal. Arquitectura  

de interiores (1998-2000).

•	Participa na exposição “Experimentables o 
Experimentales”, em Barcelona, também 
mostrada em Lisboa (organização ICEP, com 
Experimentadesign99).
•	Fundação Calouste Gulbenkian. Edifício sede 

e Museu. Lisboa. Remodelação de interiores, 
equipamento e mobiliário. Em curso.
•	Requalificação da Praça da Figueira. Lisboa.  

Design urbano e arte pública. 

•	Professor catedrático jubilado da FA-UTL.
•	Participa na exposição "Diseño Portugués.  

Un Compromisso com la Industria", em Madrid 
(organização ICEP).
•	Plano do Alto do Lumiar. Lisboa. Equipamento, 

mobiliário urbano e sinalização. Em curso.
•	Centro Histórico de Beja. Equipamento urbano   

e sinalização. 

•	Exposição “Daciano da Costa, Designer”,    
na Fundação Calouste Gulbenkian   
(mostrada na Alfândega do Porto, em 2002).
•	O Presidente da República confere-lhe o grau de 

"Comendador da Ordem do Infante D. Henrique". 
•	A Sociedade Nacional de Belas-Artes distingue-o 

com a medalha destinada aos sócios com mais 
relevância na vida da instituição. 

•	Linha "Quadrifólio". Louças sanitárias.
•	Programa "Urbis", modelos "Tabuado" e "Fradique". 

Equipamento urbano (1994-1995).
•	Linha "Penta". Cadeiras para escritório (1994-1995).
•	Expo '98. Plano PP3. Lisboa. Equipamento urbano.

•	Chairman do Congresso Internacional “Icograda ’95” 
(Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa), organizado 
pela APD.
•	O Presidente da República distingue-o com o grau   

de "Grande Oficial da Ordem do Mérito".
•	Valorização Urbana da Doca do Bom Sucesso/ 

Espelho de Água. Lisboa. Equipamento urbano.
•	Expo '98. Pavilhões e Áreas Temáticas. Lisboa. 

Design de exposições.

•	Participa na exposição “Portuguese Design   
in Movement”, em Kortrijk, na Bélgica   
(organização ICEP). 
•	Expo’98, Porta do Sol. Lisboa. Arquitectura efémera            

(1996-1998).
•	Expo '98. Lisboa. Mobiliário urbano.

•	Participa na exposição “Fitting Objects. Portuguese 
Design Today”, em Barcelona, Espanha  
(organização ICEP).
•	Edifício dos Paços do Concelho de Lisboa. 

Recuperação dos interiores e projecto de mobiliário 
(1997-1998). 
•	Companhia de Seguros Império. Nova sede. Lisboa. 

Arquitectura de interiores; sinalização exterior 
(1997-1998). 
•	Linha "Sancho". Mobiliário para escritório  

(1997-1999).

•	É nomeado professor catedrático convidado do 
Departamento de Arte e Design da FA-UTL.
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•	Recebe o prémio anual para a área de Arquitectura 
conferido pela Secção Portuguesa da Associação 
Internacional dos Críticos de Arte.

•	 Inicia-se o primeiro Curso de Mestrado em Design  da 
FA-UTL, do qual é docente e coordenador científico.
•	Nomeado Sócio Honorário da Ordem dos 

Arquitectos.

•	Participa na exposição “Portugal 1990-2004” 
integrada na Trienalle di Milano, também  
mostrada em Lisboa no ano seguinte.   
(organização Experimentadesign 2005   
com o CPD, para o Ministério da Cultura).
•	O grau de Doutor Honoris Causa é-lhe conferido  

pela Universidade de Aveiro e pela Universidade 
Técnica de Lisboa.
•	Mobiliário para a Casa da Música. Porto.

Morre em Lisboa em 18 de Outubro.
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Hotel Figueira Praia. Paleta de materiais.
Composição realizada por Daciano da Costa. 1973
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RELATÓRIO DEFINITIVO
Índice

0. OBJECTIVOS DESTE RELATÓRIO FINAL
1. INTRODUÇÃO
2. INSTRUMENTOS DE TRABALHO
3. OBJECTIVOS DOS ESTUDOS
4. CRITÉRIOS 
5. ESTRATÉGIA

(...)

0. OBJECTIVOS DESTE RELATÓRIO FINAL

0.1.
Recuperar, desenvolver e dar forma final aos estudos apresentados na fase anterior 
(Relatório Preliminar de 20.08.94) para cumprimento das condições contratuais,          
dentro do prazo estabelecido (15.10.94).

0.2.
Obter a aprovação desses estudos por parte da administração da PARQUE EXPO                  
e servir de base a futuras participações no seu empreendimento quando for caso disso.
A estrutura deste relatório segue, desenvolvidamente a do relatório anterior.
A prazo constitui-se “um Urbanismo do Detalhe” como pré figuração de um Plano 
Estruturante do Design Urbano para o conjunto do empreendimento.

Fragmento do relatório elaborado 

pelo Atelier Daciano da Costa, na 

especialidade de "Design de Sistemas 

de Equipamentos Urbanos", integrando 

o estudo urbanístico de pormenor pp3 

(zona sul) da EXPO'98 em Lisboa

Este documento foi fornecido aos 

alunos de Projecto I, disciplina do 

Curso de Licenciatura em Arquitectura 

do Design, leccionada por Eduardo 

Afonso Dias

(TEXTO DE APOIO AO 1º PROJECTO 

INTEGRADO / SISTEMA DE 

EQUIPAMENTOS URBANOS)

OUTUBRO DE 1994

Daciano da Costa, Disperso 1

DISPERSO 1

RELATÓRIO ELABORADO PARA 
A PARQUE EXPO'98, S.A.

Dispersos.indd   127 16-03-2011   15:33:16



128

1. INTRODUÇÃO

Considerar a participação da disciplina de design nos estudos urbanísticos, compreendendo 
nestes a caracterização dos espaços públicos e do mobiliário e equipamentos urbanos, foi   
a opção cultural do arquitecto urbanista chefe do projecto.

O conceito de complementaridade das disciplinas projectuais implicadas no estudo 
relaciona transversalmente as respectivas áreas científicas num modelo metodológico     
que dá melhores garantias de coordenação e de compatibilização das soluções a encontrar 
para os problemas que se levantam.

As responsabilidades do chefe do projecto, resultam fortificadas por este exercício 
abrangente de participações criativas integradas e não o que a interdisciplinaridade pode 
dar, mesmo quando sistémica porque empobrecedora do resultado final que raras vezes 
ultrapassa a simples sorna de subprojectos fragmentários.

No caso específico dos problemas de Design dos Espaços Públicos vamos encontrar           
os melhores exemplos passados nos projectos de Keil Amaral para os Parques de Lisboa.
Mas é mais à grande sensibilidade do seu autor que estes resultados se devem do que 
a uma metodologia projectual, embora intuída por um racionalismo mais evidenciado 
na planimetria das construções que na linguagem da época, ainda que renovada e até 
contestatária, mas reflectindo o que fora feito por Cottinelli Telmo, Pardal Monteiro               
e outros seus contemporâneos já afirmados.

O que diferencia K. A. é o modo como dá respostas aos novos programas ("furando” 
os objectivos oficiais) para parques - espaços públicos e que é a atitude democrática 
de dar grandes espaços de lazer e recreio ao público em geral e que deliberadamente 
introduzem a ruralidade (a saudade dos campos) no espaço urbano com aquela ponta de 
portuguesismo, no seu caso genuíno e discreto. Não dá inteira satisfação à pregação de 
Raul Lino e também não agrada inteiramente aos sobreviventes do Modernismo e mesmo    
à nascente dos aderentes ao CIAM do internacionalismo do Movimento Moderno.

Esta corrente de dar ao público espaços deste carácter, remonta às anteriores actuações 
significativas ainda que estrangeiradas, de transferir do privado para o público estes 
benefícios. Do Passeio Público nas suas diversas formas evolutivas, ao Jardim da Estrela, 
Príncipe Real, Torel, etc. A cidade reconstruída interiorizava os "verdes” distantes ou até 
então gradeados.
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Mas ainda assim foi preciso esperar pelas gerações dos arquitectos paisagistas que 
com o impulso, primeiro de Caldeira Cabral, depois de Ribeiro Teles (com a colagem ao 
ecologismo) fizeram com que as cidades voltassem a respirar e a corrigir os inevitáveis 
factores ambientais ameaçados pela urbanização desprendida.

Esta primeira partilha social, do trabalho dos operadores da cidade, abre o processo não de 
uma especialização tecnocrática indesejável, mas da partilha das suas responsabilidades 
à medida em que os problemas se vão tornando mais complexos exigindo conhecimentos 
técnicos diferentes a que o avanço tecnológico dá sentido.

Urbanismo, Arquitectura e Paisagismo são então disciplinas reconhecidas às quais vêm 
juntar-se as Engenharias de Sistemas numa perspectiva tendencial dos Grandes Planos 
Tecnocráticos (chegara entretanto o Planeamento Técnico e Económico) e as pequenas 
intervenções discretas estruturantes da cidade e objectivamente realizáveis são esquecidas 
com uma espécie de salto para a frente, que todos reconhecem ser uma forma de adiar 
o problema, deixando à solta a actividade imobiliária que explora uma política de solos 
inoperante. E o resultado está aí! Só os Olivais e menos Chelas, mais controlados pela 
Arquitectura, escapam à violência. Alvalade ficara para trás com o seu anátema do 
Urbanismo e Arquitectura oficiais! 

Regressando ao essencial desta introdução 

O Desenho de Mobiliário e Equipamento em qualquer dos melhores exemplos passados, 
não podia reflectir uma produção industrial sistemática. Os equipamentos e móveis de K.A. 
são desenhados e produzidos especificamente para aqueles lugares e não são extrapoláveis 
como "objectos-tipo", como indivíduos técnicos autónomos, validados pela produção e 
comercialização. Foi uma experiência que começou e acabou ali. Fica-nos um exemplo. 

O que um Designer como António Alfredo Nunes, fez integrado no G.T.H. para Olivais, 
mesmo oferecendo um modelo metodológico, tem o mesmo destino. 

Para se encontrar o objecto trivial integrável em qualquer espaço produzido e comercia-
lizado com garantias de substituição é preciso contraditoriamente recuar até aos equipa-
mentos (bancos, candeeiros, grades ... ) do séc. XIX e princípio do séc. XX com as fundições 
de Stº Amaro, Oeiras, Alba e M.D.F., ou aos bancos de lioz desenhados por José Luís 
Monteiro e aos Quiosques que a sanha municipal arrasou. 

Daciano da Costa, Disperso 1
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Poucos estudos têm sido feitos sobre o tema, o inquérito ao mobiliário Urbano (Pitum Keil 
e Santa Bárbara 1963-64) feito na sequência do Inquérito à Arquitectura Popular nunca foi 
impresso! 

Recentemente o Centro Português de Design e a Fundação de Serralves realizaram uma 
exposição "DESIGN PARA A CIDADE" (1991) que ultrapassa uma certa melancolia rural 
persistente e coloca o problema com rigor técnico e científico. Não estão evidentemente 
criadas condições objectivas para integrar correntemente uma nova Disciplina como            
é o Design emparceirada com o Urbanismo, a Arquitectura e o Paisagismo. 

Uma nova Disciplina só se afirma com exemplos de intervenção muito concretos e só 
se institucionaliza com um Ensino Universitário específico como o já efectivado pela 
licenciatura em Design de Produtos da F.A.U.T.L. 

O Design Industrial poderá enquadrar a produção seriada de produtos para os Espaços 
Públicos com condições de fruição e uso rigorosos viabilizando economicamente a sua 
expansão para melhoria da imagem e da vida das cidades. 

Esta já extensa mas necessária introdução, só se justifica pela intenção de não perder a 
oportunidade que a PARQUEXPO'98 pode ter de impulsionar uma actividade projectual 
e uma actividade industrial ameaçadas pela persistente obstrução doutras disciplinas 
e pela avalanche mercantil de projectos e produtos estrangeiros, certamente pouco 
compreensivos da cultura das nossas cidades como são os tristes e agressivos exemplos 
dos contratos de publicidade que as autarquias vêm fazendo, transformando o equipamento 
em sub produto da publicidade. 

Este relatório não pode deixar de reflectir a situação duma nova disciplina que, por mal 
conhecida entre nós, não tem outro remédio senão o de se alongar em preliminares. 
Praticar uma profissão que "não existe" é incómodo, é penoso e por isso mesmo procura      
a todo o momento criar e justificar um espaço de trabalho. 
Resvalar para o didáctico é uma ratoeira a que não se escapa e que deve ser compreendido 
como tal e não como exercício académico. 

Seja-nos consentido pacientemente. Sem a PARQUEXPO'98 não haveria tão cedo uma 
oportunidade de afirmação. 
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2. INSTRUMENTOS DE TRABALHO 

 • Estudos de Mercado 
 • Conforto Ambiental 
 • O tratamento da informação contida nos instrumentos de trabalho referidos, foi 

feito selectivamente por se procurar a matéria mais aplicável ao nível desta fase 
dos estudos. Trabalho este cruzado com a equipa de arquitectos da qual se colheu 
também, e principalmente, o perfil dos problemas a resolver em estreita relação com 
as suas grandes opções. 

 • A documentação bibliográfica específica de Design Urbano reunida foi uma segunda 
fonte indispensável ao sentido da nossa intervenção. 

 • Recorreu-se ainda a "consensos de opinião esclarecida" em consultas e conversas 
informais não sistemáticas com arquitectos, urbanistas e usuários, exteriores à 
equipa do Projecto. 

3. OBJECTIVOS DOS ESTUDOS 

Os estudos que agora se apresentam sob forma definitiva representam e integram já a 
evolução do Programa inicial entretanto verificada e reflectem a solução urbanística já 
consolidada. 

3.1. ÂMBITO DOS ESTUDOS 
Os estudos apresentados incidem sectorialmente sobre os seguintes Sistemas de 
Equipamentos: 

 • Mobiliário para espaços públicos 
 • Construções leves permanentes e efémeras 
 • Equipamentos para Iluminação de Ambiente e Sinalização Localizada 

Sistemas integrados (combinação e associação de unidades) para a solução de problemas 
de uso, fruição e orientação concretizáveis em: 

 • Estruturação da Comunicação Gráfica e Iluminação 
 • "Urbanismo do detalhe" 
 • Implantação dispersa de unidades em conformidade com o carácter e uso dos 

percursos ou dos lugares. 

Daciano da Costa, Disperso 1
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3.2. LIMITES DA INTERVENÇÃO DESTA DISCIPLINA

 • A delimitação da reflexão e da prática desta disciplina foi feita estrategicamente, 
considerou-se a Arquitectura-Urbanismo como Disciplina de charneira, território com 
uma fronteira nas Artes Públicas e outra nas Engenharias de Sistemas, encontrando-
se um espaço para o Design Urbano simétrico ao do paisagismo. 

Desocultadas áreas de confluência e de conflito foi possível situar compativelmente          
um esforço operativo autónomo, embora complementar, para a Disciplina. 
No concreto pode extrair-se como tarefa objectiva a definição de um Reportório de 
Sistemas de Equipamentos e de um âmbito de problemas a resolver (3.1) .

 • Os estudos são proporcionados e desenvolvidos até aos limites próprios de um 
Programa-Base/ Estudo Prévio em conformidade com as disposições contratuais. 

 • Não se avança nesta Fase com soluções definitivas ficando-nos por sínteses ou 
compromissos formais; mantém-se aberto neste domínio (da forma) um leque de 
alternativas que em termos de "imagem" permitam despistar soluções que devem 
reflectir os conceitos urbanísticos e arquitectónicos e até a imagem da EXPO'98. 

 • A "novidade" duma Disciplina, inicialmente apenas implícita no Programa do Concurso, 
justifica no entanto que se avancem alguns dados aparentemente extemporâneos mas 
a nosso ver necessários à avaliação e ao próprio interesse que eventualmente venha a 
justificar a sua continuidade. 

 • Uma Estratégia de Design recomenda que revelemos uma Metodologia apropriada e 
nos alonguemos mais em exemplos de "Unidades de Referência" e da sua aplicação a 
casos concretos do Plano. "Há coisas que só vistas!” 

4. CRITÉRIOS 

Neste domínio específico da Disciplina justificam-se algumas atitudes mais teorizantes. 
É assim que não se dispensa a enunciação das grandes atitudes ou finalidades: 

 • Fazer a concertação entre o público e o privado sem ingenuidades mas 
esperançadamente aproximando pelas semelhanças possíveis, uma atitude dura 
técnico-económica que privilegia friamente as "rendibilidades" e uma atitude utópica 
sócio-cultural que tenta a harmonia e as "felicidades". 
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 • Contornar a "cidade fria dos não lugares" com uma estratégia do imprevisível que vá 
ao encontro das aspirações profundas de convivialidade, uso e fruição em grupo ou 
individualmente, dos espaços públicos da cidade. 

4.1. DESENVOLVER A FORMA PARA O CONTEXTO 
Desenvolvimento da Forma para o contexto como construção social interactiva e estreitada 
com a arquitectura como fragmento urbano, integrando o automóvel e a publicidade sem 
hesitações. 

4.2. CARACTERIZAR DISCRETAMENTE / CONTRASTAR FESTIVAMENTE 
Regra: Caracterização discreta dos momentos (lugares e percursos) da prática material 
do espaço e dos seus sistemas de comunicação, objectivos e subjectivos. Como se tudo já 

existisse na loja .... 

Excepção: Caracterização "festiva" de equipamentos protagonistas da animação 
(informação e publicidade). 

4.3. DESENHAR O "TRIVIAL" E O "INESPERADO" 
Caracterizar discretamente o "trivial" dentro dos seus valores internos para justificar o 
"excepcional" das singularidades existentes, ou a introduzir, como símbolos mais ou menos 
permanentes.
 
 • O "inesperado" que se torna "familiar" como estímulo e animação dos percursos. 
 • Pouco Desenho no permanente. Mais Desenho no efémero. 

Os Objectos são as ''falas” materializadas em "coisas" medianeiras dum Discurso da Cidade 
Feliz onde se possa cultural o imprevisível, celebrar o lazer, circular e flanar (um enorme 

Jardim do Príncipe Real para os Agostinhos da Silva anónimos). 

5. ESTRATÉGIA 

A identificação dos constrangimentos e dados programáticos gerais é feita muito 
objectivamente com uma lista de verificação que não cabe aqui desenvolver no âmbito 
deste Estudo:
 

Daciano da Costa, Disperso 1
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5.1. CONSTRANGIMENTOS. DADOS PROGRAMÁTICOS GERAIS 

 • Considerar os factores de "caracterização Urbanística e Arquitectónica".
 • Considerar as condições ambientais do território de intervenção.
 • Reconhecer e considerar sem discriminação os problemas da comunidade 

marginalizada (crianças, idosos, doentes e deficientes). 
 • Considerar as dimensões humanas: métricas e ocultas. 
 • Integrar informação técnica e propostas objectivas das disciplinas complementares. 
 • Considerar a informação dos estudos "INSTRUMENTOS DE TRABALHO".
 • Considerar a regulamentação aplicável. 
 • Reunir informação específica.

 
A comunidade desfavorecida não pode ser contemplada com uma "oferenda" de 
equipamentos especiais. Todas as soluções devem levar em conta essa evidência. 

5.2. CONCEITOS 

 • Encorajar a convivialidade. 
 • Na caracterização dos equipamentos, esbater diferenças formais e qualitativas   

entre o equipamento da habitação, do trabalho e dos espaços públicos, para obviar  
a "rupturas" existenciais. 

 • Considerar as dimensões humanas em termos de proporção e escala implicadas  
no "urbanismo do detalhe". 

 • Incidir sobre o trivial e anónimo e episodicamente sobre o excepcional e "de autor", 
contornando o pitoresco e o monumental. 

 • Eleger materiais para a construção e para a "pele" dos equipamentos comunicativos, 
diversificados e tecnologicamente evoluídos, reflectindo os recursos técnico-produtivos 
nacionais. 

 • Assumir a produção industrializada e os seus circuitos de comercialização. 
 • Prioritariamente seleccionar peças existentes no mercado, de design e produção 

nacionais. 

O problema do estado da indústria e comércio de equipamentos merece destaque. 
Um Projecto desta magnitude (PARQUE EXPO) não pode ignorar os recursos locais. 
Assim foi feito em Sevilha e Barcelona onde projectos destinados ao equipamento 
inicial dos acontecimentos aí promovidos deu lugar ao desenvolvimento de actividades 
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projectuais, produtivas e económicas. Por isso assumir a produção industrializada poderá: 
primeiro representar um enorme apoio a este sector da economia, depois, e na sequência 
deste Empreendimento, influenciar um mercado pobre e satisfazer as enormes carências 
de equipamentos noutros espaços urbanos das diversas autarquias em modernização. 
As peças já existentes de produção nacional, de que se apresentam alguns exemplos, 
atestam a sua qualidade. 

5.3. METODOLOGIA 

Nas peças apresentadas ao Concurso inicial era feita a apresentação de uma Metodologia 
de Modos que se justifica seja integrada neste Relatório Final. 

Em primeiro lugar porque foi efectivamente aplicada ao design de Sistemas que se 
apresentam, em segundo lugar porque está em consonância com as próprias atitudes  
e critérios assumidos. 
Tudo isto se pensarmos que não estamos apenas a realizar um Projecto e que este poderá 
servir de normativa para futuras consultas ou concursos a projectistas ou tão só como 
método da crítica de avaliação das propostas que venham a ser apresentadas para o efeito. 
(Deve acrescentar-se que qualquer consulta ou concurso deveria ser do tipo "Concepção-
Produção" para garantia de soluções viáveis e preços garantidos).

Metodologia dos Modos 
Como linha estruturante da oportunidade dos conceitos de Design, propõe-se uma 
metodologia de Modos caracterizadora duma tipologia dos modelos de cada Programa  
de objectos. 

Uma restrição, metodológica e compreensiva, ao campo de trabalho dos projectistas de 
cada sistema, será certamente ampliadora da sua criatividade ao fazer corresponder cada 
Modo à sua própria experiência e personalidade. A total abertura conduz habitualmente 
à utilização da sua “bagagem" de formas de "autor" que não significa necessariamente, 
originalidade nem oportunidade. 

Ao processo aleatório ou ao processo organizativo tecnocrático do projecto, tendendo  
uns para o protagonismo desintegrado e outros para a acomodação inexpressiva, oferece- 
-se uma metodologia alternativa compreensiva dos comportamentos e níveis do espaço 
existencial. 

Daciano da Costa, Disperso 1
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 • MODO IDIOSSINCRASIA      

Momentos de fruição e de uso íntimo de espaços contidos e privados 
 • MODO ORGÂNICO        

Momentos de integração directa, demorada e de livre convivialidade em espaços 
verdes "naturais" ou abertos para as vistas 

 • MODO CERIMÓNIA       

Momentos de fruição colectiva e de intervenção em acontecimentos lúdicos, culturais, 
políticos ou desportivos.

 • MODO GEOMETRIA       

Momentos de prática material breve e pragmática de espaços públicos e de percursos 
extensos. 

A solução de problemas dos Programas específicos dos equipamentos deve resultar da 
ponderação das medidas (métricas e ocultas) e da escala e proporção de cada objecto 
duma arquitectura sem tecto. 

 • Os gestos imediatos       

Objectos à medida e escala dos gestos imediatos proporcionados pela relação entre 
suas próprias componentes. 

 • A percepção da envolvente próxima construída    

Objectos à medida e à escala dessa envolvente e de proporção comprometida com 
esta. 

 • Os gestos extensos       

Objectos estimulantes e orientadores dos movimentos mais extensos à sua medida  
e de escala e proporção sujeita aos efeitos perspécticos.

 
5.4. ANÁLISE DISCIPLINAR 
Função de uso - Função medianeira 

A abordagem dos problemas de design é aqui preliminar devendo aprofundar-se a   
análise disciplinar de factores objectivos em termos espaciais, ergonómicos, prossémicos  
e técnico-construtivos que permitam pragmáticamente em cada um desses Modos: 

 • Identificar a função medianeira. 
 • Determinar a função de uso. 
 • Explicar programas e requisitos por assunto. 
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 • Esquematizar um dimensionamento geral. 
 • Proporcionar factores técnico-construtivos. 
 • Reconhecer capacidades dos empresários nacionais. 

Princípios de Sistema, Tipo e Modelo 

"Sistema" como critério de design pressupõe conjuntos relacionados de populações de 
objectos cobrindo grandes funções; categorização por "níveis" e "incidências" e compromete 
a concepção com princípios e métodos de design que se adoptam à partida. 
Está implícito o conceito de Tipo e Modelo como uma das geratrizes do design dos 
equipamentos. 

5.5. SISTEMAS DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO E PRINCÍPIOS GERAIS 

 • Dimensionamento Coordenado e Modulação     
Os equipamentos e os móveis programados como Sistemas, com dimensionamentos 
coordenados cobrem um grande número de funções diversificadas. A modulação e a 
Tipologia que se adoptarem devem garantir a sua relação sintáctica formal. 

 • Intermutabilidade e Manutenção      
A concepção dos objectos por componentes intermutáveis permitirá a sua Codificação 
prática (informatizável) adaptada à produção e montagem e à gestão de "stocks" de 
manutenção. 

 • Durabilidade         
A escolha de materiais de construção e acabamento em correspondência com 
níveis de qualidade e graus de obsolescência levará em conta as exigências de uso e 
correspondente durabilidade, as disponibilidades do mercado nacional e determina os 
"standards" de qualidade exigíveis. 

 • Sub-sistemas        
A integração de sub-sistemas electrónicos e electromecânicos deverá considerar  
a sua fácil manutenção e as respectivas normas de segurança. 

 • Polivalência        
Arriscamo-nos entretanto a admitir, como dado programático adquirido, que estes 
sistemas possam generalizar-se a todo o território da PARQUE EXPO incluindo 
a própria EXPO'98 onde eventualmente se sobreporiam factores de imagem nos 
equipamentos efémeros 

Daciano da Costa, Disperso 1
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5.6. TÉCNICAS DE REPRESENTAÇÃO 
Nestes Estudos Definitivos é feito o aproveitamento de todo o material gráfico que se 
antecipara na primeira Fase de Estudos Preliminares. 

As Fichas Tipológicas de Unidades de Referência aparecem agora preenchidas e 
completadas com Diagramas de dimensionamento normativo geral e com as indispensáveis 
especificações técnicas. 

 • Sempre que foi possível recorreram-se a exemplos de peças já em produção de design 
próprio mas no conjunto continuam a dominar "esbocêtos de configuração" para 
despiste de soluções prometidas pela Metodologia dos Modos. 

 • Algumas peças gráficas de "simulação" são mantidas com o mesmo propósito. 

5.7. PARTIDOS ADOPTADOS
A metodologia estreitou positivamente a organização dos Programas dos Sistemas e o 
próprio processo dito criativo das Unidades, das suas combinações e associações. 

Das soluções formais encontradas deverão "falar" as suas representações a que não faltam 
uma ordem cromática. 

Como objectos produtos industriais, as Unidades reflectem o material e as funções 
de uso e fruição dentro da ideia de que qualquer objecto deve reflectir ou interpretar 
inesperadamente os sentidos dos seus utentes. Não se procuram Formas autónomas, 
uma Forma é sempre uma Forma Social que com as suas múltiplas dimensões deve 
ser compreendida ainda que imprevisivelmente. Recusa-se um funcionalismo tosco 
para racionalização do processo da prática material do espaço e dos seus sistemas 
semiológicos. 

Participar na construção duma Paisagem Urbana é o objectivo unitário.
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C.M.L. REABILITAÇÃO URBANA E TURISMO
PLANO DE DESIGN URBANO

DESIGN PARA A CIDADE

1. OBJECTIVOS

 • Este Relatório propõe princípios e finalidades para erguer um Plano de Design Urbano 
que resolva problemas da imagem da cidade, dos ambientes e do equipamento dos 
Lugares Espaços Públicos das suas zonas envelhecidas e degradadas. 

 • Foi realizado em regime de consultadoria eventual aos serviços do Pelouro. 
 • Após avaliação do Pelouro poderá constituir termo de abertura do Plano por ter 

carácter de parecer técnico e por introduzir conceitos, princípios operativos e ainda 
identificar actividades projectuais apropriadas. 

 • Poderá servir de base-rascunho para um Relatório definitivo mais detalhado. 
 • A novidade da "Disciplina" de Design exigiu esclarecimentos complementares. 

2. OPORTUNIDADE DO RELATÓRIO 

 • Este texto foi elaborado com a brevidade pedida pelos Directores de Departamentos, 
Arqt.os Raúl Cerejeiro e Guilherme Coelho, em reuniões havidas nos passados dias 10  
e 16 de Fevereiro, conclusivas de frequentes conversações anteriores. 

Como produto dessas reuniões de trabalho foi feita, como breve diagnóstico, uma primeira 
identificação dos problemas de reabilitação e valorização dos Espaços Públicos em lugares 
sensíveis da cidade. Problemas que poderão ser o objecto de um Plano de Design Urbano. 

Relatório elaborado pelo Atelier 

Daciano da Costa, para a Câmara 

Municipal de Lisboa, visando a 

elaboração de um "Plano de Design 

Urbano".

Este documento foi fornecido aos 

alunos de Projecto I, disciplina do 

Curso de Licenciatura em Arquitectura

do Design, leccionada por Eduardo

Afonso Dias

MARÇO DE 1995

Daciano da Costa, Disperso 2

DISPERSO 2

RELATÓRIO ELABORADO PARA A C.M.L
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3. RECONHECIMENTO DA SITUAÇÃO 

Posteriormente a estas sessões foram reconhecidas outras iniciativas neste domínio 
representativas de que alguma coisa já está a "mexer". 

 • Projectos de Design pontuais da A.P.L. de "Valorização Urbana" de zonas ribeirinhas 
sob sua administração (independentemente do POZOR).

 • Projecto de Design para a recuperação da imagem da frota da Transtejo de "Animação 
do Rio" com um novo Plano de cores para a pintura dos velhos e novos navios.

 • Também a "PARQUEXPO" considerou seriamente o Design Urbano nos Planos de 
Pormenor das zonas da sua intervenção. 

Qualquer destas iniciativas de carácter de "marketing" cultural ou empresarial - imobiliária 
são mais ou menos perturbadoras de acções mais extensas e rigorosas, e desde já parecem 
ter tomado a dianteira. 

Noutra vertente terá de se contar: 

 • Com a própria pressão social e cultural da profissão do Design, já com níveis de ensino 
universitário e com uma Associação discreta mas atenta, o que poderá constituir uma 
"massa crítica" e cultivada da situação, até há pouco inexistente. 

Finalmente num terceiro plano deva considerar-se: 

 • A situação da produção nacional de equipamentos de empresas em crise, aberta pela 
intempestiva liberalização do mercado, onde outros agentes comerciais começam a 
oferecer linhas de mobiliário urbano importadas.                                                                       
Situação esta de evidente injustiça e mal-estar. 

Mas será sobretudo a justa acção reinvindicativa dos moradores remetidos por enquanto à 

passividade própria dos "bons costumes" (dos grandes esquecidos) que deve ser a grande 

motivação do Plano.

 
Os resultados de operações semelhantes realizados em cidades como Barcelona, são já 
uma referência para a qualidade do Plano que se propõe. 
Parece ser o momento do acordar do Design. 
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Design para a cidade com um Plano de Design Urbano deverá ser sem crispações uma 

"Campanha alegre" protagonizada por uma Disciplina "ao ataque" e em fase de afirmação 

cultural e social. 

Os dados recolhidos e interpretados pelos Gabinetes Locais são reveladores do "elevado 
nível de envelhecimento" que se reflecte no "peso significativo da população inactiva e no 
baixo nível da escolaridade o que" caracteriza o destinatário da mensagem em termos de 

imagem, que deve ser passada de forma criativa e tecnicamente correcta. 
Pode assim elaborar-se um primeiro reportório de problemas a resolver, ou a ajudar a 
resolver, através de Projectos integrados num Plano de Design Urbano. Reportório a cruzar 
transversalmente com o carácter de referente da envolvente arquitectónica dos espaços e 
da própria sensibilidade da sua componente histórica. 

A magnitude do problema não pode dispensar qualquer das Disciplinas que "trabalham" na 

cidade e transformam a realidade.

 

4. DELIMITAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO GERAL DAS ACÇÕES DO PLANO 

4.1.
Será a natureza da operação que, dentro de uma análise disciplinar, virá a determinar para 
cada caso a oportunidade, extensão e a própria especialidade profissional da Disciplina 
que é complementar das já conhecidas e já tradicionalmente estabelecidas "no terreno" 
arquitectura, urbanismo e paisagismo. 

Enunciam-se algumas actividades de Design para o contexto. 

 • O Design de Produtos afirma-se claramente como actividade já muito 
experiente aplicada à concepção e enquadramento técnico da construção de 
"Estruturas leves" (quiosques, pérgulas, etc.) e da concepção e enquadramento 
da produção industrial seriada e da comercialização de equipamento e 
mobiliário que possam constituir um "stock" de equipamentos gerais da C.M.L.                                                                
PROJECTOS DE SISTEMAS DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANOS 

 • O Design Gráfico faz, dentro da lógica visual dos lugares, os estudos e projectos de 
Identificação de actividades, Orientação e Sinalização e de integração da Publicidade. 
PROJECTOS DE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL GRÁFICA 

 • O Design do Detalhe Urbanístico estuda e projecta um "Design do Solo" (estereotomias, 

Daciano da Costa, Disperso 2
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materiais e seus remates, cores e texturas de pavimentos "duros") podendo implantar 
equipamentos do "stock" já aprovados pelo Plano.     
PROJECTOS DO DETALHE DO URBANISMO 

 • Os estudos sistemáticos de cor fortemente ligados à Imagem Urbana considerada 
como "Construção social" serão objecto de Recomendações, Esquemas e Paletas: 
PLANOS DE COR

Esta caracterização metodológica e disciplinar dos projectos não pressupõe fragmentação 
do Plano antes considera a divisão especializada e táctica do trabalho para intervenções 
profissionais e "saberes" específicos. Não são mais do que sub-problemas dum só problema 
que é o objecto do Plano. 

Poderão globalizar-se em operações integradas cometidas a equipas que dominem as 
diversas especialidades de design.

4.2. CONCEITOS DE DESIGN

Para a construção de uma idéia do Plano no território específico da Disciplina justificam-
se algumas atitudes mais teorizantes, que as outras disciplinas da área do Projecto 
dispensam, mas que são necessárias à enunciação de conceitos e finalidades do Design.
Dentro do conceito de imagem de que "a cidade é uma pessoa" que tem corpo e alma, 
presente e futuro, carácter e actividade" com os seus lugares vivenciais, o que é o 
contrário da imagem neutra do tipo "funcional" em que todo o significado se revela nas 
"infraestruturas" e no "equipamento" e ao parque habitacional prioritário.
Terá de trabalhar "de dentro" (das pessoas) para fora.

[o texto seguinte é uma transcrição do Disperso número 1 no ponto 4, dedicado aos critérios]

(...) 

5. ESTRATÉGIA E ACTIVIDADES DO PLANO 
 
5.1
Sem precisar do fôlego de um plano director, não se pretende um grande Plano 
Tecnocrático mas sim estabelecer directivas para pequenas intervenções pragmáticas 
e criativas. 
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O estado da cidade parece justificar dois níveis de actuação: 

1º Operação imediata, de arranque estimulante a muito curto prazo e "visível", assumindo 

com um projecto exemplar os riscos da experimentação e rodeando-a de algumas acções 

complementares de "relações públicas".

2º Actuação de fundo, paciente e estruturante dum Plano de Design Urbano com diversos 

estudos de enquadramento e projectos nas especialidades enunciadas. 

5.2. ORIENTAÇÕES, ACTIVIDADES E LIMITAÇÕES 

Logicamente as actividades do Plano deverão ser estabelecidas a partir de políticas  
do Pelouro com orientações precisas em termos de Programas, Investimento previsível  
e calendário. Como é óbvio conta-se também com a avaliação dos recursos humanos  
e níveis de responsabilidades dos Departamentos a envolver na operação, "cruzando"  
e classificando os âmbitos das suas intervenções técnicas e administrativas. 
Para ganhar eficácia e brevidade parece ser desejável que o Plano se instale no espaço  

de uma só entidade com autonomia e com uma coordenação em ligação directa ao centro 

de decisão do Pelouro para fazer o caminho à medida do andamento. 

A própria eficácia e qualidade final do Plano depende obviamente do sistema organizativo 
transversal a instalar e do que agora se chama "vontade política". 
A realização dos Estudos e Projectos deverá ser cometida a designers externos, 
eventualmente também a internos. 

Com uma decidida coordenação e acompanhamento técnico do tipo avaliação contínua 

flexível mas controlada. 

O Plano não pode ser "cinzento" e só o grande e directo apoio da direcção do Pelouro 
poderá mobilizar os seus executantes. 

5.3
Identificam-se preliminarmente e ainda em artigo de estratégia cinco Fases de 
Implementação do Plano, não necessariamente sequenciais, e desde já quanto a 
actividades organizativas e projectuais a desenvolver dentro de um calendário rigoroso 

e realista a estabelecer. 

Daciano da Costa, Disperso 2
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 • 1ª FASE: INTENÇÕES E PRIORIDADES DO PLANO 

 • 2ª FASE: INSTRUMENTOS DE TRABALHO     
Os produtos destas Fases seriam Documentos que instruiam as Fases seguintes  
em termos de política e de directivas, de métodos e enquadramento do trabalho  
com edição interna de Relatórios.       

Exs : a) OpçõEs dO planO dE dEsign urbanO      
         b) Manual dE EquipaMEntOs para EspaçOs públicO 

 
 • 3ª FASE: (Simultânea com a primeira) OPERAÇÃO EXEMPLAR     

O produto desta Fase seria um projecto de Design para um lugar particularmente 
sensível dentro da estratégia de actuação imediata e visível.

 • 4ª FASE: METODOLOGIAS       
O produto desta Fase seria um Documento, ou Documentos, de carácter prático mas 
também teorizante (sempre com a intenção de construir um "argumentário" para a 
defesa do Plano) para enquadramento das Consultas a Projectistas e Fornecedores.

Ex: MEtOdOlOgia para prOjEctOs dE dEsign urbanO

 • 5ª FASE: PREPARAÇÃO DE "CADERNOS PARA CONSULTAS"  
O produto desta Fase seria o da preparação e lançamento de consultas do tipo 
"Concepção-Construção" a designers e industriais ou mesmo a "concessionários"  
que garantam a viabiliadade técnica da produção industrial ou artesanal de Sistemas  
a adquirir.

Ex: cOndiçõEs para a avaliaçãO E sElEcçãO dE prOjEctistas E fOrnEcEdOrEs dE EquipaMEntOs

 
Naturalmente que não se excluem consultas unicamente a Projectistas se a natureza        
da operação o justificar. 

CONCLUSÕES 

Ao conteúdo deste Relatório, que é um pronunciamento do Design, faltará matéria cujo 
desenvolvimento não caberia nos seus propósitos e na brevidade com que foi preparado. 
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Alguns critérios ou constrangimentos que por ora se desconhecem poderão dar lugar à sua 
parcial ou mesmo total revisão. 
Fazer derivar o Plano para outros territórios disciplinares não parece recomendável:            

o Design é um ponto de vista e um método diferentes. 

Finalmente pode concluir-se: 

 • As necessidades e aspirações das comunidades são visíveis nos lugares da cidade  

mais carenciados. 

 • Perfilam-se formas de intervenção avulsas na cidade que podem perturbar a  

imagem da Autarquia. 

 • Existe capacidade crítica e projectual específica do Design para resolver esses 

problemas como existem empresas industriais especializáveis com problemas     

de desemprego.

 • Finalmente os serviços do Pelouro da Reabilitação Urbana e Turismo mostram-se 

motivados para a instalação inovadora de um Plano específico de actuação.

O momento não é de "grandes alegrias" orçamentais mas poderão encontrar-se formas 
justas de contratação e de remuneração de designers que garantam, pela sua experiência, 
a qualidade e a brevidade das operações. 

Os constrangimentos administrativos postos à forma de contratação de técnicos externos 
poderão ser um obstáculo que não nos compete comentar neste documento.

O Relatório terá atingido os seus objectivos se passar a reconhecer-se o protagonismo 

cultural do Design como Disciplina até hoje praticamente arredada da C.M.L. ou, 
quanto muito, participante subsidiário dos "pacotes" dos Contratos de Publicidade de 
multinacionais muito pouco interessadas na Cultura das Cidades. 
 
Não se quer uma "Cidade dos Designers" mas são precisos Designers para a Cidade. 

Lisboa, 6 de Março de 1995
Daciano da Costa 

Daciano da Costa, Disperso 2
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Daciano da Costa, Disperso 3

FACULDADE DE ARQUITECTURA – UTL

Curso de Licenciatura 

em Arquitectura do Design

TEXTO DE APOIO À DISCIPLINA 

TEORIA DO DESIGN I (3º ANO)

JANEIRO DE 1995

1. JUSTIFICAÇÃO

 • O tema desta lição não é propriamente teórico.
 • Esta disciplina adquire muitas vezes carácter teórico-prático em mais de que uma 

ocasião vamos incidir pragmaticamente naqueles Temas que possam realizar um dos 
nossos objectivos: Adquirir capacidade verbal oral e escrita como objectivo do curso e 

como parte integrante da qualidade do trabalho projectual.

 • Um dos livros mais úteis que conheço é o de U. ECO: “COMO SE FAZ UMA TESE EM 
CIÊNCIAS HUMANAS" (Editorial PRESENÇA, 3 ed. 1984) e é nessa mesma pista que 
se faz esta conversa e se comunica um DOCUMENTO DE TRABALHO apropriado à 
prática das nossas profissões.

É um Documento Normativo que se destina a facilitar o trabalho do Projecto 
(eventualmente também a concepção) com carácter de RECOMENDAÇÃO e não 
forçosamente REGIMENTAL.

Também do ponto de vista da avaliação simplifica a tarefa de comparação dos 
resultados.
Facilita certamente o trabalho de grupo permitindo distribuir tarefas de redacção entre 
os seus elementos.

Naturalmente que à medida em que se for adquirindo experiência a sua estrutura pode 
evoluir e sobretudo adequar-se ao tipo e ao desenvolvimento de cada Projecto e porque 
não justificadamente ao "modo” de pensar de cada um.

 • A qualquer das Fases de um PROJECTO INTEGRADO ou SUB PROJECTO deverá 
corresponder um RELATÓRIO. Seguindo-se aliás a METODOLOGIA proposta no 
próprio PROGRAMA DA DISCIPLINA DE PROJECTO II. É sobretudo um acto de 
clarificação das relações de trabalho.

DISPERSO 3

COMO SE FAZ UM RELATÓRIO EM DESIGN
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Esta estrutura deve ser considerada “flexível” e cada RELATÓRIO deve ser 
proporcionado pelo nível de desenvolvimento e complexidade do Projecto a que 
se refere.
Cada equipa deve negociar previamente com o Professor da Disciplina um 
desenvolvimento, ou extensão. Desse "negócio" sairá um Plano Relatório com desvios 
aceites pelas duas partes.

 • Nenhum "cliente" oficial ou privado aceita um Projecto sem um Documento 
Justificativo. Nenhum Projecto é apenas um conjunto de Desenhos. Temos que 
aprender a "vender” o nosso Produto. Ninguém nos paga apenas"boas ideias”. Aliás 
uma “boa ideia” é apenas nossa, damo-la de "borla". Trabalhar suadamente a “ideia”  
é o nosso ofício e isso é que nos é pago!

 • Para a redacção dos RELATÓRIOS deverá ser seguida a orientação geral de U. ECCO  
no livro citado, particularmente dos Capítulos III em diante.

 2.  ESTRUTURA DE RELATÓRIO

Esta estrutura apresenta-se como uma sequência lógica de assuntos e é extraída duma 
experiência concreta. Por questões de ordem prática será mais facilmente aplicável ao  
1º PROJECTO INTEGRADO DA CADEIRA DE PROJECTO I. É igualmente aplicável, com 
as mudanças necessárias, à especificidade doutros projectos.

2.1. RECOMENDAÇÕES GERAIS
O Relatório será sempre apresentado no formato A4 dactilografado e fotocopiado no 
número de vias exigível para cada caso.
A parte escrita dominante é quase sempre complementada por Diagramas, Esquemas, 
Quadros e Esbocetos em correspondência com os limites da Fase do Projecto a que se 
refere. Pode por si próprio corresponder à apresentação duma Fase (Ex: Programa-Base, 
Estudos Prévios e até Projecto-Base) ou devidamente acompanhado de Desenhos Finais. 
Constituir o próprio PROJECTO DE EXECUÇÃO quando não for apropriado apresenta-lo 
separando em dois Cadernos: RELATÓRIO E PEÇAS ESCRITAS.

Em certas circunstâncias pode justificar-se a sua apresentação em A3.
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As partes justificativas das soluções formais poderão também, sintetizadas, ser integradas 
nos próprios Desenhos Finais duma Fase.

2.2.  FORMATAÇÃO DE UM RELATÓRIO (EXEMPLO)

0. ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO

•	 Carácter da Disciplina e justificação da sua intervenção no caso concreto   

de conceitos gerais da teoria e da prática do Design. 

•	 Bons e maus exemplos passados. Nota crítica-histórica

•	 Perspectivas e Realidades

2. INSTRUMENTOS DE TRABALHO

•	 Programa fornecido pelo "cliente" ou seus objectivos gerais

•	 Estudos ou Projectos postos à disposição pelo "cliente”

•	 Recolha de Exemplos ou de Estudos já realizados que podem concorrer para o Estudo.

•	 Inquéritos realizados especialmente ou outros estudos de investigação apropriados 

(Sociologia e Economia)

•	 Bibliografia especializada

3. OBJECTIVOS DOS ESTUDOS

•	 Definir concretamente

3.1. Âmbito

Como encontrar num vasto campo (eventualmente menos caracterizado pelo cliente) um 

espaço para o Estudo clarificando o “objecto” e até categorizando Sistemas, Colecções ou 

outros "objectos" do Estudo.

3.2. Limite do Estudo

Definição clara dos limites (em termos práticos) do Estudo. “Começa onde e acaba onde”.

Limites impostos por outras Disciplinas que participam ou enquadram o Estudo. 

Carácter do seu desenvolvimento (Programa - Base, Estudo - Prévio, etc.) obrigatório para 

total cumprimento do trabalho.

Daciano da Costa, Disperso 3

Dispersos.indd   149 16-03-2011   15:33:17



150

4. CRITÉRIOS

"Atitudes" face à comunidade utente do espaço e dos equipamentos. Assunção de 

princípios estéticos, éticos ou morais e porque não políticos.

(Tomar uma posição clara como intelectual)

Como vai corresponder em termos de invenção formal aos problemas assim enquadrados.

5. ESTRATÉGIA

Que estratégia para ultrapassar os constrangimentos explícitos ou implícitos.

•	 Factores de caracterização do ambiente (pré-existente ou não) em que o objecto           

do Estudo se integra. 

•	 Factores objectivos e subjectivos humanos

•	 Integração da informação ou condicionamentos de outras Disciplinas complementares 

também envolvidas na solução dos problemas.

•	 Integração da informação e tratamento dos instrumentos de trabalho (cap. 2)                 

e da Regulamentação oficial aplicável

5.1. Dados Programáticos

5.2. Constrangimentos

6. CONCEITOS

Quais os CONCEITOS (formais ou estéticos) que presidem à concepção das soluções 

apresentadas.

7. METODOLOGIA

Quais as Metodologias de Projecto seguidas e como foram aplicadas concretamente.      

Que técnicas de representação e, ou simulação e apresentação foram adoptadas e porquê.

8. SOLUÇÕES 

8.1. Justificação dos Partidos Adoptados

Justificação das listas e tipologias e justificação crítica dos partidos adoptados e das 

soluções que se propõem. (Crítica normativa, interpretativa e descritiva)
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8.2. Tipologias e Listas Programáticas

Apresentação de Listas Programáticas e das Tipologias encontradas. 

8.3. Unidades de “Referência" (Que "unidades de referência" são assumidas e porquê)

9. ESPECIFICAÇÕES

9.1. Especificações Técnicas Gerais

Descrever genericamente todos os materiais de construção e acabamento utilizados           e 

os recursos técnico-construtivos que se recomendam.

9.2. Especificações das “Unidades de Referência"

Especificar pormenorizadamente o mesmo para as "unidades de referência"

9.3. Recomendações Regulamentares

Recomendações Regulamentares para consultas produtores-fornecedores dos 

Equipamentos.

10. ORÇAMENTO

10.1. Custos e Preços de Unidades de Referência

Medição e Orçamento (custo de produção e custo provável de venda quando for o caso) das 

unidades de referência.

10.2. Estimativa Global

Estimativa global do investimento em equipamentos para a realização do Projecto

11. ACTIVIDADES DA FASE SEGUINTE DO PROJECTO

11.1. Calendários dos Trabalhos

11.2. Elementos necessários à realização da Fase seguinte

11.3. Evolução dos Estudos e do Programa

Daciano da Costa, Disperso 3
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12. EQUIPA

Elementos que constituem a equipa indicando o "Chefe de 

Projecto".

Consultores ou outros técnicos que deram uma contribuição 

valiosa à identificação dos problemas (professores, colegas  

dos Cursos de Arquitectura e de Urbanismo)

13. CONTEÚDO DO RELATÓRIO

Sinopse do Relatório (1/2 página)

Lisboa 9 de Janeiro de 1995
Daciano da Costa
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Daciano da Costa, Disperso 4

FACULDADE DE ARQUITECTURA – UTL

Curso de Licenciatura 

em Arquitectura do Design

"CONCLUSÕES". in RELATÓRIO 

PEDAGÓGICO 1990/1996: 

DO DESENHO AO DESIGN 

[texto policopiado]. Lisboa: [s.n.], 

Julho 1996, pp.106 - 110.

JULHO DE 1996

DESENHO

Todos os programas e conteúdos das Disciplinas estão agora claramente "em mudança". 
As novas licenciaturas vieram diversificá-Ias em ordem às finalidades específicas de cada 
licenciatura, pelo menos enquanto não se estabelecer um muito falado "Torso (ou Tronco) 
Comum" cujo interesse pedagógico merece aprofundamento, embora desde já se 
reconheçam algumas vantagens, sobretudo de ordem administrativa, ampliadas pela 
perspectiva de abertura de outras Licenciaturas mais acentuadamente artísticas. 

Adoptar um Torso Comum poderá nesta disciplina vir ao encontro do conceito exposto 
já no relatório de 1990: Desenho como Disciplina autónoma. Perdia-se certamente 
intencionalidade e aderência a objectivos específicos da "profissionalização"; ganhava-se 
um corpo disciplinar que poderia afastar o Desenho da condição de mera ferramenta como 
Grafismo Técnico. Tendência essa, a de ferramenta, que se refuta totalmente e de que 
existem exemplos mal sucedidos. 

A experiência relatada afasta-se muito claramente dessa condição redutora, mesmo 
quando em exercícios de natureza projectual se procura simular o acto do projecto 
de casos previsíveis e nunca de "casos concretos". Poderia estar-se francamente a 
favor de um "Torso Comum" se este assumisse pedagogicamente o carácter global de 
Ciclo Propedêutico comum a todas as licenciaturas, seguido de dois ciclos claramente 
profissionalizantes em cada uma das especialidades. 

Não se tratava apenas e somente de cobrar ganhos administrativos mas, sobretudo, 
viria reduzir-se a incerteza da opção no momento da inscrição na Escola porque se 
proporcionava a reorientação do aluno de acordo com a sua atitude e a sua vocação, 
reveladas durante a frequência do 1º Ciclo. 

Ao reduzir os riscos de opções prematuras melhorava-se a qualidade do ensino–
aprendizagem, a formação e as saídas para o mundo do trabalho, as frustrações e os 
desperdícios do ensino. Continua a ser um risco abraçar uma profissão do "Território"        

DISPERSO 4

DO DESENHO AO DESIGN
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da Cultura do Desenho com um "mercado" de trabalho impreciso e em rápida evolução. 
Ficar o Desenho como está, envolvido na perspectiva profissional, parece ser o melhor, 
face aos riscos de meras soluções organizativas, economistas e mal amadurecidas.    
Mudar significa trabalhar a fundo e globalmente todos os curricula das Licenciaturas. 

DESIGN 

Um Programa para uma Disciplina ou um Plano de Estudos apresentados a um corpo 
docente, e desde logo a sua opção pedagógica, não significam perca de autonomia 
do professor que no plano da didáctica faz a sua aplicação prática sem "decapagens" 
do revestimento ideológico e pedagógico daquilo que é afinal um "Projecto" e que só 
a análise integrada dos resultados dum ciclo completo dos seis anos das primeiras 
licenciaturas poderá tornar frutuoso. Um Projecto aberto não pode conduzir a uma 
bricolagem pedagógica inaceitável mas sim à inclusão sucessiva de acertos pontuais, 
como tem sido o caso, sugeridos pelas relações entre professores e alunos e pela 
observação contínua dos resultados das diversas etapas trimestrais e anuais. 

Quanto à opção pedagógica é fácil reconhecer que se rejeita uma "pedagogia tecnocrática 
ou empírica", agora em perigosa recuperação, e que se ensaia um eixo pedagógico na 
interacção e na crítica Ambiente/Projecto, com a adaptação ao ensino duma "pedagogia 
socio-crítica", à qual se reconhecem no entanto abstracções inaceitáveis no ensino do 
Design que é possível corrigir. 

Sem acreditar em terceiras vias, mas sim num processo evolutivo e concomitante com       
a implementação do Plano de Estudos, parte-se de um 1º ciclo predominantemente socio-
-crítico e passa-se, no 2º ciclo, pragmaticamente por algumas concessões "tecnocráticas", 
estreitamente controladas por uma atitude sócio-cultural que o debate quotidiano fertiliza. 
Finalmente, o 3º ciclo abre-se em termos didácticos às opções dos alunos, recusando-se 
no entanto um puro "serviço à la carte" anglo-saxónico que significaria a demissão dos 
professores que devem ser efectivamente os responsáveis pelos resultados. 

Não se tem dúvidas dos riscos que se corre nem do incremento do conflito entre o 
individual e o social, reflectindo ansiedades e idiossincrasias, mas desse debate poderão 
colher-se os melhores instrumentos para a crítica e remodelação do Projecto. Teremos 
que aguardar.
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Também mais especificamente é fácil reconhecer uma raiz bahausiana (do curso funda-
mental) incontornável, mas recusando um ensino formal de tipo artístico (da Forma), 
mantendo-se vigilante à perigosa tendência que este revela para umas Artes Decorativas 
francamente contrárias à essência do Design e contaminadas pela estética romântica.
O tempo passa. Dessa herança bauhausiana apela-se mais ao espólio pedagógico de ULM. 
Mas a qualquer dessas origens opõe-se o nosso projecto, criticando o seu alheamento do 
Contexto e da História. Para além do curso fundamental nos dois casos da BAUHAUS e de 
ULM, restam-nos os seus belos programas e um pequeno espólio de peças melancólico e 
contraditoriamente elitista. 

Ainda assim é natural que ainda hoje as escolas se agarrem desesperadamente à 
pedagogia bahausiana e apoda-se de herético qualquer "revisionismo". Reconhecemos 
que está lá a "papa feita", em muitos casos mal assimilados de ensino silvestre. Nesses 
casos sim é que existem "heresias" e formas de ensino "artístico" do Design que partem 
comodamente dum quadro pedagógico restrito, ao qual acrescentam um pragmatismo 
tosco sob o alibi tecnocrático de adaptação à vida real do país. 

Se aprofundarmos o projecto pedagógico da Bauhaus encontramos as suas bases nas 
filosofias e pedagogias da época (de Montessori a Dewey e a Kerchensteiner) que não têm 
já hoje oportunidade. A questão do ensino do Design deve começar por um posicionamento 
claro, ideológico e pedagógico, para dele se extraírem as suas didácticas específicas. 
Olhando para a lua e não para o dedo que a aponta. 

Temos perfeita consciência das limitações do Projecto da Licenciatura em Design, não 
quanto às suas finalidades e objectivos gerais, nem mesmo quanto à sua própria estrutura 
curricular que reflecte a cultura da escola e a visão prospectiva possível - e apenas isso - 
dos futuros Território e Mercado daqueles que virão a licenciar-se. 

O período de instalação em que a licenciatura se encontra justifica que seja um "projecto 
aberto" e portanto evolutivo. Significa isto que, sem desvios ao essencial, deve ser feita 
a correcção das suas rotas e muito especificamente a revisão dos objectivos, planos de 
estudos e métodos de cada disciplina em cada ano face à análise dos seus resultados.
 
É dentro desse critério que foram já feitos acertos pontuais à própria grelha do curso 
introduzindo novas disciplinas ou melhorando os programas doutras já leccionadas. Essas 
afinações e alterações de conteúdos revelam também a intenção de melhorar a qualidade 

Daciano da Costa, Disperso 4
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do nosso ensino e de acentuar a componente humanística do curso, procurando reflectir 
mudanças de contexto a cuja influência a escola não pode furtar¬-se. Todos temos más 
memórias das fixações académicas.
 
Nenhuma Disciplina, e menos ainda a nossa, pode hoje rever-se dentro de fronteiras 
históricas e estáveis que a modemização não comporta. Modernização implica ruptura 
e desejo de mudança. O Projecto é sempre ruptura, é sempre uma nova realidade da 
realidade. 
Ensinar e aprender são o exercício da crítica da vida quotidiana para interpretar novos 
desejos e necessidade da comunidade académica. 

Com as suas limitações, deverá continuar a ser sempre um "projecto aberto" e o melhor 
que se pode esperar dele é que contenha já no seu próprio enunciado elementos que virão 
a subvertê-lo e transformá-lo. Subversão e transformação que a natureza pedagógica e 
didáctica exije que se faça com humildade científica e depois, e só depois, de se reunirem 
análises dos resultados e se revelarem plenamente os seus efeitos, sem rupturas da 
aprendizagem. 

O que se conclui é que uma vez mais teremos de continuar o processo de "pesquisa 
paciente" que deverá ficar ao abrigo de voluntarismos ou de interesses que não sejam os 
da escola e os dos estudantes. 

Teremos de continuar a experimentar o Território e o Mercado com a humildade científica 
tão recomendada por Eco. Nenhum conhecimento pode ser dado como adquirido 
quando as fronteiras dos diversos saberes tornados transversais estão em movimento. 
Encontraremos novas funções do Design e novos desempenhos profissionais em áreas 
diferentes da indústria. 

Terminemos citando Cardoso Pires. "É que toda a gente sabe, experimentar é interrogar 
o futuro mas o futuro só responde a propostas que abalem de facto o presente. Caso 
contrário, o experimentalismo fica reduzido a um simples exercício metodológico".
 
Exercício metodológico que é já qualquer coisa no campo do ensino / aprendizagem,      
mas insuficiente no campo da investigação.

Dispersos.indd   156 16-03-2011   15:33:18



157

DACIANO DA COSTA DISPERSOS

1. O ACTO DO PROJECTO (TÓPICOS DA 1ª LIÇÃO 22. MARÇO 95)

AMBIENTE HUMANO / PROCESSO DO DESIGN
O acto do projecto é o da implosão de um pensamento visivo, dum esquema mental 
prospectivo e previsional para uma estrutura-OBJECTO, com uma finalidade concreta da 
transformação do ambiente humano.

MODERNIZAÇÃO E RUPTURA
É essa qualidade prospectiva que regula o processo de desenvolvimento da sua 
concretização material e que elege os meios técnicos disponíveis e apropriados a esse 
processo de materialização de um pensamento: o Processo do Design. Inerente à acção 
de transformação está a da modernização que é sempre um gesto de ruptura. Não há 
transformação duma realidade sem modernização e modernização é sempre ruptura.

Sempre vivemos rodeados de objectos que são vestígios significativos de uma sociedade, 
duma Cultura, e que reflectem os seus desejos sendo destes causa e efeito.

NATUREZA E ARTIFÍCIO 
Não poderemos falar redutoramente de Ambiente, Ambiente construído etc, mas mais 
precisamente de Ambiente Humano que é já uma segunda natureza, uma Natureza 
Artificial, produto das relações dos Homens com a natureza, dos homens entre si e das 
relações sociais que entretecem.

(Estamos a falar de Cultura e não duma ideologia dum “ambientalismo” radical também 
ele redutor do Conceito.)

OBJECTO MENTAL, OBJECTO NATURAL E OBJECTO CULTURAL
O Processo de Design (do Projecto) é o modo de transferência dum pensamento visivo, 

FACULDADE DE ARQUITECTURA – UTL

Curso de Licenciatura 

em Arquitectura do Design

TEXTO DE APOIO À DISCIPLINA 

TEORIA DO DESIGN I (3º ANO)

MARÇO DE 1995

Daciano da Costa, Disperso 5

DISPERSO 5

TÓPICOS DA PRIMEIRA LIÇÃO 
DE TEORIA DO DESIGN I
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duma “Ideia” – OBJECTO MENTAL, ou é o modo de apropriação duma “coisa” – OBJECTO 
NATURAL – que uma vez aplicada a um uso se categoriza como OBJECTO CULTURAL 
mesmo sem qualquer adaptação, ainda que tecnicamente primária.
Um objecto mental surge quando se interroga o imaginário colectivo e compreensivamente 
se interpretam novas necessidades e desejos até aí insuspeitos, ou quando é imperioso 
encontrar novas respostas para velhas necessidades mas que a evolução das sociedades 
tornam pertinentes à própria sobrevivência gerada por períodos de escassez, aumento 
de carências ou ampliação dos meios técnicos produtivos que permitam melhorar a sua 
produção.

DO OBJECTO MENTAL AO OBJECTO REAL–VIVENCIAL
NOVOS OBJECTOS REAIS e vivenciais nascem então de um OBJECTO MENTAL 
(pensamento visivo), duma “coisa” – OBJECTO NATURAL, que ganha inesperadamente 
sentidos diferentes, ou de um objecto anterior pré existente – OBJECTO PARADIGMA–     
que é imperioso “melhorar” não apenas por razões de uso mais eficaz mas pela neces-
sidade de o tornar significante da época.

É esse imenso património “vivo” de OBJECTOS, ou a persistência da sua memória como 
referente, ou ainda as “coisas” OBJECTOS NATURAIS que ganham novos sentidos, que 
vão acrescentando e transformando o AMBIENTE HUMANO. São um vastíssimo Parque 
de Antropógenos (RICARD, André) que é resultado de uma construção social e que 
incessantemente se acrescenta deixando pelo caminho aqueles que perdendo actividade  
se mantêm então como vestígios significantes das sucessivas épocas duma cultura. 

“Habitar significa deixar vestígios” (BENJAMIM, Walter)

OBJECTOS NÃO FÍSICOS 
Mas o ambiente humano enriquece-se com a participação activa doutros actores 
(OBJECTOS NÃO FÍSICOS) que pela sua intervenção e produção intelectual moldam e 
criam “um espírito da época”, as mentalidades e os comportamentos e desde logo os seus 
desejos de evolução e progresso. Criam-se assim novas expectativas e reivindicações 
crescentes que alimentam o processo de modernização (não apenas o deixar “o antes pelo 
depois”) o devir do homem e estimulam as indagações dos designers.
As Ciências Humanas iluminam essas indagações e os avanços técnicos e científicos 
transformam os modos e as relações de produção que entram distintamente no Processo 
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de Design (realiza-se a interacção Ambiente Humano / Processo do Design) e na 
consequente ideação, desenvolvimento projectual e produção dos OBJECTOS, com efeitos 
ainda sobre o seu valor de troca.

OBJECTO MERCADORIA 
Contemporaneamente estamos já na fase de INDIVÍDUOS TÉCNICOS, OBJECTOS 
MERCADORIA.

A CATEDRAL E A VASSOURA
É o aparecimento sucessivo de factos técnicos que marcam as etapas da História e da 
CULTURA MATERIAL que integra todos os objectos da produção humana da Catedral          
à Vassoura.

A FORMA DO TEMPO
“A FORMA DO TEMPO” (os objectos de cada época) tornam legíveis o Ambiente humano e 
distinguem os momentos de ambiente de opressão ou de liberdade.

KUBLER supõe que:

“a ideia de arte pode ser alargada, de molde a abarcar todo o conjunto de objectos feitos 

pelo homem”… e que “os únicos vestígios da História que se oferecem continuamente aos 

nossos sentidos são os objectos desejados e feitos pelos homens”… e pensa que “a inércia 

natural do homem só pelo desejo é vencida, e nenhum objecto é feito se não for desejado”.

“Tais objectos marcam a passagem do tempo com uma precisão muito maior do que 

imaginamos, e enchem o tempo de formas duma variedade limitada”… “Tudo o que se faz 

agora constitui uma réplica ou uma variante de outros objectos, tudo isto desde o dealbar 

da era humana”. O que significa que “das coisas nascem coisas”  MUNARI

2. FACTOS TÉCNICOS E MODOS DE PRODUÇÃO

MEIOS DE PRODUÇÃO | MODO DE PRODUÇÃO 
Os elementos ou meios técnicos do Projecto, os meios de Produção e de Distribuição de 
OBJECTOS-PRODUTOS e as relações de produção instalam-se ineludivelmente no ACTO 

Daciano da Costa, Disperso 5
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DO PROJECTO influindo no modo de transferência duma ideia visiva, de um OBJECTO 
MENTAL ao OBJECTO REAL, que é sempre uma Forma.
Agir sobre a natureza material apropriando-se de certos elementos para fazer com que 
estes sirvam para a satisfação de necessidades humanas designa o MODO DE PRODUÇÃO. 

Pôr em acção as forças capazes de transformar a natureza é o papel do trabalho do 

homem que com isso se transforma a si próprio e as suas próprias capacidades físicas        

e intelectuais. (MARX,  Karl)

OBJECTO E FORMA

Também “a Forma é um facto iminentemente social. Quem aceita as leis da sociedade 

aceita também as da Forma.”  (BENHE, Adolf . 1923)

Mas esta problemática merece desenvolvimento em altura própria enunciando-se agora 
apenas como princípios ou obstáculos à clara construção dos conceitos: OBJECTO            
e FORMA.

Porque da História teremos de nos servir, fa-Io-emos, não como uma mera catalogação de 
acontecimentos, mas observada dum ponto de vista dos interesses actuais (ROSSI, Aldo).

Se reconhecermos o peso dos factos técnicos será oportuno desenhar rapidamente          
o quadro histórico da sua evolução. (Nota final s/Mumford).

Técnica e civilização são o resultado de sucessivos patamares no tempo das sociedades 
humanas. É duma panorâmica dos aspectos passados da MODERNIZAÇÃO que falaremos.

Lembremos que o ACTO DO PROJECTO é sempre de modernização e ruptura.

O nosso próprio Plano de Estudos do 1º Ciclo reflecte as circunstâncias do Ambiente 
Humano e procura pela prática instalar esse Conceito de Cultura Material e o da 
Modernização como Conceito – Transitivo”.

Daciano da Costa 
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Daciano da Costa, Disperso 6.1

FACULDADE DE ARQUITECTURA – UTL

Curso de Licenciatura 

em Arquitectura do Design

"TEORIA DO DESIGN I". 

in RELATÓRIO PEDAGÓGICO 

1990/1996: DO DESENHO 

AO DESIGN [texto policopiado]. 

Lisboa: [s.n.], Julho 1996, pp 83 - 86.

JULHO DE 1995

1. OBJECTIVOS 

As matérias teóricas específicas do Design têm vindo a ser integradas nos exercícios 
teórico-práticos reunidos em UNIDADES TEMÁTICAS do 1º ciclo propedêutico do Curso    
(1º e 2º anos). 
Com a evolução de UNIDADES TEMÁTICAS para PROJECTOS INTEGRADOS, no 2º ciclo 
de natureza profissionalizante, com uma maior exigência técnica e simuladores da prática 
profissional, justifica-se que se reúna numa disciplina de carácter teórico a comunicação 
ordenada dos conceitos e das circunstancialidades que identificam o Design como 
Disciplina e como prática profissional. 

São objectivos da Disciplina da Teoria do Design I: 
 • Retomar e desenvolver as grandes questões postas pelas finalidades do Curso: 

Crítica da relação Ambiente Humano / Processo do Design; Design como forma    de 

conhecimento entre Arte e Ciência; 

 • Reconhecer os comportamentos do Designer em: Atitude Tecnico-económica/ Atitude 

Socio-cultural; 

 • Identificar e justificar o lugar do Design de Produtos como disciplina de fronteira no 

território e no mercado das actividades projectuais; 

 • Desenvolver a capacidade de comunicação verbal escrita. 

2. MÉTODO 

 • Lições Teóricas, alternando com Sessões de Crítica aos trabalhos dos alunos na 
Disciplina de PROJECTO I. 

 • Elaboração pelos alunos de Trabalhos de Síntese a partir dum reportório de temas 
teóricos. 

DISPERSO 6.1

TEORIA DO DESIGN I (3º ANO)
PROGRAMA
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3. PLANO DE ESTUDOS "DESIGN PORQUÊ E COMO" 

 • Design como Disciplina       
Ambiente Humano / Processo do Design / Design como Disciplina 

 • Evolução do Conceito de Design       
Percurso Histórico         

Antes e Depois das Bauhaus's 

 • Uma Teoria Crítica do Design        
O Debate Inadiável e os Consensos Possíveis      

1º Obstáculo Epistemológico : "O Acto do Projecto"      

1º Obstáculo Epistemológico : "A Forma" 

 • O Designer no seu Labirinto        
Atitude Socio-Cultural / Atitude Tecnico-Económica    

Território e Mercado        

"Dédalos" e "Ícaros" Portugueses 

4. BIBLIOGRAFIA

•	BARDIN, Laurence. (1979) Análise de Conteúdo,                                                  

Lisboa  Edições 70.                              

•	BAYLEY, Stephen. Guia Conran deI Diseño                                                

Alianza Editorial. 

•	BAUDRILLARD, Jean. (1979) A Sociedade de 

Consumo, Lisboa, Edições 70.                                                   

•	BONSIEPE, Gui. Teoria e Prática do Desenho 

Industrial, Porto, CPD, Livraria Escolar Editora, 

•	ECO, Umberto. (1971) A Definição da Arte. 

Lisboa, Edições 70.

•	ECO, Umberto. (1984) Como e faz uma Tese em 

Ciências Humanas Editorial Lisboa, Presença  

(3ª edição).

•	FRADA, João José Cúcio. (1993) Guia Prático 

para Elaboração e Apresentação de Trabalhos 

Científicos Cosmos. Lisboa

•	GIEDION, S.. (1948) Mechanization Takes 

Command. Nova lorque, Oxford University Press.

•	GREGOTTI, Vittorio. (1972) EI Território de la 

Arquitectura. Barcelona, Gustavo Gili.  

•	KUBLER, George. (1990) A Forma do Tempo                                                                  

Vega, Lisboa.

•	LORENZ, Christopher. (1991) A Dimensão do 

Design. Porto, CPD Livraria Escolar Editora.

•	MALDONADO , Tomás. (1977) EI Diseño 

Industrial Reconsiderado. Barcelona, Gustavo Gili.

•	MUMFORD, Lewis. (1990) Arte e Técnica. Lisboa,   

Edições 70.

•	NORBERG-SCHULZ, Christian. (1975) Existência, 

Espaço e Arquitectura. Barcelona, H. Blume.

•	RODRIGUES, Jacinto. (1989) A Bauhaus e o 

Ensino Artístico. Lisboa, Editorial Presença. 

•	SATUÉ, Enric. (1990) EI Diseño Gráfico                                                              

Alianza Editorial.

•	SELLE, G.. (1975) Ideologia e Utopia deI Diseño.                                            

Barcelona, Gustavo Gili.

•	SILVA, Augusto Santos; PINTO, José. (1987) 

Madureira Metodologia das Ciências Naturais. 

Porto, Edições Afrontamento.

Julho de 1995 
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1. DOS SEUS VALORES MORAIS, ESTÉTICOS, RELIGIOSOS OU POLÍTICOS, 
EMERGE EM CADA PROJECTISTA UMA ATITUDE

É possível que estas se possam distinguir em atitude tecnico-economica e atitude socio-
-cultural admitindo ainda que “vocação, circunstância e acaso" as venha modelar.

Pode em seguida categorizar-se, embora como sempre redutoramente, os seus 
comportamentos a sua produção do seguinte modo:

 • Design Conformista
 • Design Utópico Realizável
 • Design Utópico Radical

A intemporalidade muito credível a estes conceitos pode consentir-nos uma pesquisa de 
verificação dos comportamentos e produções dos designers no arco histórico do Design 
desde a Revolução Industrial à Revolução Informática.

No design conformista a atitude do Designer ou é a de um sincero convencimento das 
regras do mercado; ou pode ser a de uma triste conformidade com o consumismo aderindo 
voluntariamente ao sistema tecnocrático. Destes nos melhores casos resulta um design 
compreensivo.

No design utópico realizável, que já é um design de investigação pela interpretação 
participada ao “imaginário colectivo", predomina sobre a perspectiva mercantilista            
a consciência do Design como fenómeno cultural.

Finalmente uma atitude ingénua próxima das artes plásticas com recurso ao artesanato 
erudito procura a subversão do sistema pelo design utópico radical circunstancial o que é 
respeitável mas decididamente inócuo por não atingir uma massa crítica proporcional às 

Daciano da Costa, Disperso 6.2

FACULDADE DE ARQUITECTURA – UTL

Curso de Licenciatura 

em Arquitectura do Design

TEORIA DO DESIGN I (3º ANO)

ENUNCIADO DE EXERCÍCIO 

1996/97

DISPERSO 6.2

OBJECTOS IGUAIS MAS DIFERENTES 
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intenções, com algumas honrosas excepções. Frequentemente não passam de exercícios 
lúdicos de alguma pobreza intelectual e sempre de completa incompreensão dos desígnios 
do Design.

2. 

A tomada de decisões assumida conscientemente pelo Designer no seu labirinto passa 
sempre pelo controlo crítico dos programas funcionais, dos meios técnicos e das metodo-
logias; para ainda finalmente pelos modos de produção, de uso e fruição dos seus objectos 
que por isso são objectos significantes.

Nesta perspectiva as relações do Design industrial com o mundo empresarial, que podem 
tornar-se mais ou menos espinhosas, também têm na sua base a urgente clarificação dos 
conceitos de território e mercado do Design (D.C.– Design em aberto).

Mas é ainda mais urgente criar uma consciência projectual reconhecendo as realidades, 
explorando e intensificando vocações, racionalizando as circunstancialidades e minimi-
zando ou maximizando os efeitos do acaso; o que pode ser feito não apenas pela reflexão 
teórica mas sobretudo pela experimentação teórica-prática.

3. 

Para se experimentar a si próprio qualquer Designer pode realizar exercícios projectuais,     
a partir da simulação dos três comportamentos:

Conformista, Utópico Realizável e Utópico Radical

Bastará que nesses estudos "vista as três peles" diferentes e aceite o exercício intelectual 
dos Heterónimos pessoanos, contrariando mais ou menos a sua atitude e o seu comporta-
mento. Em termos práticos poderá dividir os estudos em duas partes:

1ª Parte de Inquérito - Recolha crítica de imagens de produtos (desenhos ou fotocópias) 
identificando biográficamente o autor e descrevendo o contexto socio-económico e cultural 
envolventes.
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O resultado deverá ser um painel significativo dos três comportamentos.

2ª Parte de Síntese - Três Projectos para um mesmo objecto assumindo comportamentos projectuais 
heterónimos. (Três produtos iguais mas diferentes)

Produzir alternativas diferenciada é um excelente treino de crítica do Design pelo desenho. É o que se 
pode fazer neste caso mas de modo estrategicamente condicionado.

5 de Março de 1997
Daciano da Costa
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Daciano da Costa, Disperso 7.1

FACULDADE DE ARQUITECTURA – UTL

Curso de Licenciatura 

em Arquitectura do Design

"TEORIA DO DESIGN II". in 

RELATÓRIO PEDAGÓGICO 

1990/1996: DO DESENHO AO 

DESIGN [texto policopiado]. Lisboa: 

[s.n.], Julho 1996, pp 90 - 92

JULHO DE 1995

1. OBJECTIVOS 

As matérias desta disciplina dão sequência às de Teoria do Design com um enfoque 
nos "casos concretos" da produção teórica do Design português. Procura fazer o 
reconhecimento da influência do Design no contexto de mudança da nossa cultura 
contemporânea e revelar aos alunos a sua "herança" em trigo e joio e o que está por fazer.

A introdução neste 4º ano das Disciplinas de Antropologia, Produção e Planeamento 
Técnico-Comercial vem ampliar esse quadro para dar sentido às circunstancialidades em 
que o Design se vem desenvolvendo no nosso país e quais as suas perspectivas. 

São objectivos da Disciplina de Design II: 

 • Identificar o "armamento" teórico com que se enfrentará o Território e o Mercado 

europeu e os compromissos com a Produção e o Consumo nacionais; 

 • Fazer o debate elucidativo do "Design entre nós"; 

 • Instalar a Crítica, como instrumento do "Design" e como maneira da sua interpretação; 

 • Desenvolver a capacidade de comunicação verbal oral. 

Articula-se directamente com a prática da Disciplina de Projecto II de que é o 
complemento teórico e crítico. 

Tem ainda como objectivo criar as bases das Disciplinas de Crítica do Objecto e de 
Organização e Deontologia do ano seguinte (5º ano). 

DISPERSO 7.1

TEORIA DO DESIGN II (4º ANO)
PROGRAMA
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2. MÉTODO 

 • Lições Teóricas para a apresentação e imediato debate em "mesa redonda"   
duma recensão de textos (alternando com sessões de crítica dos trabalhos 

 • do  Projecto II), com a redacção pelos alunos de Actas. 
 • Entrevistas, com temáticas extraídas do Plano de Estudos, conduzidas pelos   

alunos com registo gravado, escrito e fotográfico.

3. PLANO DE ESTUDOS: "O DESIGN ENTRE NÓS" 

Retoma-se como guião das actividades (debates e entrevistas) a temática estruturante das 
matérias da Teoria do Design I, integrando nesta a contribuição de autores portugueses, 
para o reconhecimento da reflexão teórica do "Design entre Nós". 

1. O Design como Disciplina 
2. Evolução do Conceito de Design 
3. Uma Teoria-Crítica do Design 
4. O Designer no seu Labirinto 

4. BIBLIOGRAFIA

•	BENEVOLO, Leonardo. (1979)  Introduccion à la 

Arquitectura. Madrid, H. Blume.

•	BONSIEPE, Gui. (1985) EI Diseño de la Periferia. 

Barcelona, Gustavo Gili.

•	C.P.D. – Coordenação Editorial. (1993) Design em 

Aberto. Porto, C.P.D., Livraria Escolar Editora.

•	FERNANDES, José Manuel. (1991)   

A Arquitectura. Lisboa. Imprensa Nacional – 

Casa da Moeda.

•	FRANÇA, José Augusto. (1980) A Arte e a 

Sociedade no Século XX. Lisboa, Livros Horizonte. 

•	FRANÇA, José Augusto. (198 ...) O Modernismo 

na Arte Portuguesa. Lisboa, I.C.L.P..

•	LOURENÇO, Eduardo. O Labirinto da Saudade 

•	RIBEIRO, Orlando. (1988) Geografia e Civilização                                            

Lisboa, Livros Horizonte.
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Lisboa, INII.
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Lisboa.
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Daciano da Costa, Disperso 7.2

FACULDADE DE ARQUITECTURA – UTL

Curso de Licenciatura 

em Arquitectura do Design

TEORIA DO DESIGN II (4º ANO)

ENUNCIADO DE EXERCÍCIO 

MARÇO 1997

1. A ATITUDE OPORTUNISTA É UM DESVIO MENTAL NÃO INOCENTE 
DOS MOMENTOS HISTÓRICOS DE RUPTURA

Foi assim com o esgotamento do Movimento Moderno, destruidor dum ecletismo caduco, 
e ai está com o do Pós-modernismo. Às interpretações viciadas do "funcionalismo" 
(indesligável do racionalismo) sucedem desvios abusivos do pós-modernismo, mal 
assimilado. Pós-modernismo que trouxe de positivo o regresso à História e ao Contexto.

Críticas eruditas falaciosas e textos serviçais de comunicação são a "banda sonora"          
e ruidosa que envolve boas e más intenções. Mas há no pós-modernismo bons exemplos    
de genuinidade (Sottsass) e de resistência aos modismos (Aldo Rossi, Morandini,…).

Também a lucidez feroz de alguns escritores pode ajudar a repor o equilíbrio denunciando 
os desvios como o faz MONTALBÁN nas primeiras páginas do seu romance “O Prémio”. 
A construção e a crítica do Ambiente Humano também se deve à participação activa dos 
escritores ainda que reconheçam, como Saramago, que:

“se os escritores pudessem mudar o mundo, o mundo já estaria mudado desde Cervantes, 

Shakespeare, Dante, Balzac, Tolstoi ou Pessoa" (Rev. Quimera, Barcelona 1996).

2. MONTALBÁN, MANUEL VASQUEZ EN EI PRÉMIO, 
(ED. PLANETA, BARCELONA 1996)

"... um design lúdico que exprime a impossível relação metafísica entre o objecto e a sua 

função" segundo explicavam os folhetos de propaganda do hotel. O salão de gala de jantar 

do hotel Venice reunia todo o mostruário do design de vanguarda que tinha conseguido dar 

às mesas o aspecto de ovo estrelado em pouco azeite e aos assentos o de cadeiras eléctri-

cas movidas por energia solar como concessão à irreversível sensibilidade ecologista.        

DISPERSO 7.2

CRÍTICA DA CRÍTICA PELO DESENHO
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A iluminação emergia da gema do suposto ovo estrelado, com guarnição de alcachofras, 

cenouras, alhos-porros, cebolas; de vegetais suspensos de tectos e paredes como o 

design de um rapazinho pouco amigo de verduras.

... O proprietário do hotel tinha encomendado o design do Venice à ala dura dos discípulos 

de Mariscal, capazes de sobrepor à poética dos sonhos "peterpanescos" de Mariscal o 

desafio sistemático à grosseira funcionalidade do objecto. Excessiva liberdade de iniciativa 

tinha sido dada à natureza antes do nascimento do design, como se passa com as maçãs e 

os escaravelhos, subdesigns criados por uma nefanda evolução das espécies em que não 

interviera designer.”

3.

Furtando-nos a condicionamentos de opinião, pode muito bem fazer-se um exercício "frio" 
de reflexão teorico-critica, de Design sobre o texto nada cerimonioso deste escritor. Fazer 
pelo desenho uma interpretação da crítica - a crítica da crítica - está certamente ao nosso 
alcance, será certamente revelador dum desvio do design pós-modernista.
Nada mais fácil para nós que tomar como programa de um projecto a descrição da 
parafernália dos objectos, do ambiente e do texto de propaganda do Venice.

A crítica dos objectos será então feita com projectos desses objectos que nos levarão        
ao design crítico e não a uma difícil crítica literária do design.

O exercício da crítica do Design pela escrita está evidentemente em desvantagem perante 
a crítica da literatura pela escrita. Criticar ou fazer literatura usam o mesmo modo – o da 
escrita – e a própria crítica literária é um género literário. Mas à linguagem do desenho não 
faltará nunca a crítica e a metáfora.
Os resultados finais do exercício virão a revelar as nossas próprias atitudes face ao 
problema, quer se recuse ou aceite a crítica de Montalbán.

Aproximar a reflexão teórica à prática do projecto e reconhecer as suas interacções             
é a problemática mais urgente da nossa Disciplina.

Lisboa, 3 de Março de 1997
Daciano Monteiro da Costa
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Daciano da Costa, Disperso  8

UNIVERSIDADE DE AVEIRO, LIÇÃO DE 

ABERTURA DO ANO LECTIVO 1997/1998

"O DESIGN COMO DISCIPLINA, 

ENSINAR O PROJECTO". in COSTA, 

DACIANO DA – DESIGN E MAL 

ESTAR. Lisboa: CPD, 1998, pp. 96-101

6 OUTUBRO DE 1997

Exmo. Senhor Ministro da Educação Nacional, 

Exmo. Senhor Secretário de Estado, 

Senhor D. António Bispo de Aveiro, 

Exmo. Senhor Reitor da Universidade de Aveiro,

Exmo. Senhor Vice-Reitor, 

Exmo. Senhor Presidente da Associação de Estudantes, 

Caros Colegas Professores desta Universidade, 

Alunas e alunos desta Universidade, 

Senhoras e Senhores convidados: 

Não se muda de discurso tão frequentemente quanto desejamos e provavelmente estão 
aqui pessoas que já conhecem e que até nem apreciam os meus pontos de vista sobre a 
matéria. Ainda assim devo correr o risco de me repetir. 
O desenvolvimento do Design emergiu historicamente das aspirações e necessidades duma 
nova e ampla classe de consumidores, surgida das rupturas sociais revolucionárias do final 
do século XVII. Aspirações e necessidades a que a escassa produção artesanal não podia 
dar satisfação. 

Na Inglaterra do século XIX, como expressão das conquistas científicas e técnicas iniciadas 
no século XVI e dos inventos mecânicos do século XVII, a Revolução Industrial veio ampliar 
a oferta com objectos produzidos em série mas despojados de identidade, apenas fazendo 
proliferar modelos que lhe eram anteriores, acumulando eclecticamente os detritos dos 
"estilos" eruditos, recobrindo degradadas formas artesanais. 

DISPERSO 8

O DESIGN COMO DISCIPLINA, 
ENSINAR O PROJECTO 
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Embrulhada na falácia "Belas-Artes" versus "Artes aplicadas", a Revolução Industrial 
viria a patentear a sua incapacidade para resolver por si própria o problema, esquecida 
da herança paradigmática de Wedgwood (1730) e desatenta dos valores simbólicos do 
objecto, tal como se demonstrou em 1851, na grande Exposição Mundial de Londres. 

Nascida na sociedade vitoriana, a consciência duma nova "estética e dum conceito 
humanista de Design" (situado, contraditoriamente, entre Arte e Técnica, entre Tradição 
Medieval e Modernidade), fez-se com a poderosa contribuição, primeiro de John Ruskin 
(1819/1900) e de William Morris (1834/1896), gerando o movimento das Arts and Crafts, 
para ser depois ampliada pelos Werkbunds alemão e austríaco que, caldeados na polémica 
entre "liberdade criadora do artista" (H. Van de Velde) e "racionalidade e tipificação" 
(Muthesius), representavam na Europa o produtivismo americano. A produção de conceitos 
para a configuração de produtos numa contraditória simbiose de arte, indústria e artesa-
nato, em contextos socioeconómicos conservadores ou em transformação, transitou pelas 
diversas Artes Novas para a Bauhaus (1919-1933) que absorveu praticamente todos os 
vanguardismos estéticos do início do século, institucionalizando o ensino profissional do 
Design em pleno período pós-primeira guerra mundial e iniciando uma influente pedagogia 
do Design que, no segundo pós-guerra, se toma consistente na Escola de Ulm (1955-1968). 

Saídas dos desastres da guerra, nas suas vidas curtas com finais violentos, a Bauhaus e     
a Escola de Ulm produziram modelos pedagógicos que, não devendo nostalgicamente ser 
adoptados por inteiro (como o reconhecia Frederico George, já em 1964), são ainda assim 
paradigmáticos, alastrando pela generalidade das escolas de Design mais bem sucedidas. 
Este brevíssimo esquema do Design Ocidental pode ainda resumir-se da seguinte forma: 

1º aparecimento dum Mercado; 

2º desenvolvimento da Produção e Distribuição de bens; 

3º criação duma consciência Técnica e Projectual implicada na Estética; 

4º institucionalização do Design de produtos através da reprodução de profissionais       
pelo ensino especializado. 

Disciplina de charneira entre Arte e Técnica, o Design assimila legitimamente os produtos 
da produção artesanal e retira a sua própria herança da produção cultural do espaço 
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histórico generoso da Arquitectura e da Engenharia, iniciando um património material        
e um pensamento fundadores do seu objecto e do seu corpus específico na perspectiva    
da Cultura Material. 

O Design abre-se às acções das disciplinas sociais e humanas estruturantes: 
Psicologia, História e Antropologia, esclarecidas pela Semiológica / Linguística,               
pela Estética, Sociologia, Geografia e Economia. 
Faz a ponte entre estas e as tecnologias alimentadas pelas ciências duras, que não 
desconhece, e finalmente treina-se nas Técnicas próprias do Inquérito, do Desenho 
de Representação, de Análise e de Comunicação, para alcançar o Exercício de Síntese, 
que é o escopo da sua Metodologia, como processo de concepção saído duma teoria 
e de uma heurística da criação de objectos compreendidos como Indivíduos Técnicos.

O acto do Projecto é a transposição dum “objecto mental” para um “objecto real” vivencial, 
pela sucessiva superação dos obstáculos representados pelos meios técnicos, pelos modos 
e pelas relações de produção.  

A Disciplina de Design só adquire maioridade (um estatuto científico) quando constrói o seu 
projecto próprio. O que implica a delimitação e a resolução de problemas que até então se 
colocariam nos registos da Arte ou da Técnica.

O Design elabora os seus próprios meios para a solução dos problemas: ao nível 
da produção de conceitos coerentes e de relações entre estes (Teoria), ao nível dos 
instrumentos técnicos de pesquisa e de representação (Técnicas específicas) e, finalmente, 
ao nível dos processos criativos (Metodologia). Mas é na materialidade da sua produção      
e no recurso directo às Tecnologias e à Economia que o Design se reconhece e diferencia.

Os conteúdos e as estratégias das estruturas curriculares dos Cursos de Design virão 
a reflectir este universo complexo que é a condição de todas as Disciplinas de natureza 
projectual produtoras das estruturas físicas do Ambiente Humano.

Sendo como Disciplina uma criação histórica recente, o Design viu o seu desenvolvimento 
ser marcado por diversos factores, dispersos pelos continentes da Arte e da Técnica, 
tornando consistente o seu objecto, enriquecendo a sua prática teórica e o seu modo 
próprio de resolução de problemas.

Daciano da Costa, Disperso  8
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O Design confirma-se assim como resultado duma evolução histórica, com um património 
fragmentado e desnivelado, mas com uma prática teórica, uma produção cultural e uma 
metodologia específicas, com um mercado de trabalho onde faz “coisas” diferentes das 
actividades de outras disciplinas do seu território próximo (Artes Plásticas, Arquitectura     
e Engenharia).

Mas se o Design se reconhece naquilo que o torna uma Disciplina mais específica 
e funcionalmente autónoma, mantém-se em aberto o seu processo de integração, 
incessante e evolutivo, no seio do ambiente humano que observa e critica directamente. 
De posse de um sistema de regras sedimentadas na tradição, como aspecto intrínseco de 
um ofício, o Designer tem consciência de que o resultado da sua actividade será sempre 
uma "Forma" sujeita a juízos estéticos, mas rejeita o princípio de ser o "Especialista da 
Forma" dentro de critérios Tecnico-Comerciais passageiros, reduzindo os equívocos 
da interdisciplinaridade conjuntural, mantendo-se aberto à complementaridade com 
praticantes de outras disciplinas. 

É assim que as grandes linhas norteadoras do quadro dos objectivos gerais dum ensino    
do Design deverão levar em conta: 

 • a consciência de que o "ambiente humano" no seu constante devir é, em parte, 
uma realização do homem, que deste modo é causa e efeito dum processo de 
transformação da realidade, e a consciência de que os actos que realizam a 
transformação do natural em artificial (emergentes da aspiração permanente de 
desejo de mudança) são a profunda motivação duma actividade ordenadora projectual 
(Design); 

 • a evidência do impacto profundo que o produto dessa actividade projectual tem sobre 
as relações humanas e sobre o ambiente físico, e a convicção de que essas aspirações 
e necessidades humanas só encontram respostas correctas quando   o Processo do 
Design se realiza compreensivamente; 

 • a reflexão sobre as causas da destruição dos recursos naturais e, finalmente, sobre o 
visível empobrecimento qualitativo da crescente população de objectos opressivos do 
ambiente humano. 

Mas o ambiente como "artefacto" não é um mosaico regular e nele coexistem estados de 
desenvolvimento fortemente desnivelados. Ao designer surgem em simultâneo problemas 
de graus diferentes que este tem de compreender profundamente para encontrar soluções 
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projectuais proporcionadas pelos recursos técnico-económico disponíveis e apropriadas ao 
contexto sociocultural de cada problema. 
Será nessa perspectiva que o designer deverá coerentemente identificar problemas 
projectuais do seu próprio território e mercado imediatos, tendo em vista a prestação de 
serviços a instituições públicas e privadas, em níveis de intervenção diferentes, dentro das 
realidades regionais de áreas culturais que deve reconhecer sem complexos etnocêntricos.
 
Será também ser nessa perspectiva que o ensino do Design no espaço da Universidade 
deverá considerar a diversidade das culturas de cada escola: 

 • no contexto das escolas de Artes Plásticas ensinar o Projecto significará privilegiar 
a pesquisa plástica formal em produtos, ou artefactos, de expansão limitada, de baixa 
complexidade estrutural e onde predomine a função de fruição sobre a função de uso 
(estaremos assim próximos dos registos de Arte); 

 • nas escolas de Arquitectura, onde a cultura do Projecto assume um evidente peso 
histórico, ensinar Design significa participar no espaço Arquitectónico com a 
concepção de produtos a montante da construção, produtos de grande complexidade 
funcional, onde predomine a função medianeira;

 • nas escolas de Engenharia, o ensino do Projecto deverá, finalmente, destacar os 
produtos que integrem subsistemas de grande complexidade estrutural, evidenciando 
a função de uso sem perda da unidade formal (estaremos então mais próximos dos 
registos da Técnica).

As especializações nas diversas áreas do Design deveriam fazer-se na parte final 
dos cursos (ou depois destes), à vista dos recursos e necessidades das Comunidades 
empresariais e, portanto, à vista da oportunidade de trabalho imediato.

Não se deverá ainda esquecer outros espaços de intervenção do Design, como sejam          
o Ambiente, o Património e o Ensino.

Cabe aqui acautelar o sentido do conceito “diversidade das culturas de cada escola”. 
Quer tornar-se claro que neste conceito não tem lugar um regionalismo do ensino e da 
aprendizagem do Design, tal como nele, no conceito, não cabem atitudes corporativistas.

Antes de continuar seja-me permitido citar a propósito Aldo Rossi recentemente 
desaparecido; é também uma homenagem:

Daciano da Costa, Disperso 8
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“… O arquitecto de hoje tem consciência que deve ser indiferente a qualquer moralismo, 

sempre equívoco, assim como a todo o interesse exuberante pelo ofício.

Para a má arquitectura não há nenhuma justificação ideológica; como não a há para uma 

ponte que se desmorona.” 
(Arquitectura Racional, 1973)

Inventariar os recursos e as experiências historicamente instalados, identificar o espírito 
e o tempo duma época e de um lugar, não é o mesmo que procurar, ou mesmo “fabricar”, 
identidades culturais que venham a alimentar exigências particularistas, ou mitos 
académicos, ou territórios do Norte ou do Sul, do litoral, do interior ou das ilhas.   

Tudo isso está fora do conceito diversidade de culturas e, ao assumir crescentemente     
um sentido ideológico, torna-se uma perigosa categoria de arregimentação dos indivíduos 
que os priva de toda a liberdade e iniciativa, podendo derrapar para um bairrismo perigoso. 
A Europa dos conflitos irracionais regionalistas ou nacionalistas aí está agora para nos 
lembrar que a perda do universalismo humanista conduz à barbárie. 
Deitadas estas "garrafas ao mar", podemos agora concluir que se há uma Disciplina do 
Design em trânsito de autonomização, não há, nem é desejável que haja, uma pedagogia 
uniforme para ensinar o Projecto. 

Ensinar o Design que sabemos é pouco. 

Só uma pedagogia compreensiva de cada escola, e compreendida e apoiada pelas 
suas especialidades científicas dominantes, poderá contornar um "ensino silvestre" 
uniformizante e evitar as interpretações melancólicas de práticas respeitáveis mas        
que facilmente conduzem ao equívoco das Artes Decorativas. 

É uma proposta! 

Daciano Monteiro da Costa 
6 de Outubro de 1997 
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Daciano da Costa, Disperso 9.1

FACULDADE DE ARQUITECTURA – UTL

Curso de Licenciatura 

em Arquitectura do Design

TEORIA DO DESIGN II (4º ANO)

ENUNCIADO DE EXERCÍCIO

NOVEMBRO 1997

1. 

Entre os designers é frequentemente questionada a legitimidade dos arquitectos fazerem 
design; como é frequente os arquitectos reclamarem o design como "microarquitectura" 
usando do maior peso social que tem, reclamando exemplos de bem sucedidas peças 
desenhadas por arquitectos italianos ou catalães senão mesmo por arquitectos 
portugueses. Em suma, é uma questão polémica antiga que não é dos nossos dias e que 
faz lembrar outra questão não ainda encerrada: a da arquitectura dos engenheiros.
Aldo Rossi, agora desaparecido, é o exemplo dum arquitecto-designer que se propõe 
como centro duma discussão fora de complexos corporativos e de sujeições sociais; 
fora da “poeira das estrelas” e da arrogância ou ausência de humildade científica com 
que uns e outros contornam a polémica. 
Alessandro Mendini é o autor dum texto muito a propósito do tema (Anexo I) e ainda mais 
a propósito por que mesmo situando-se intelectualmente nos antípodas de Rossi é capaz 
de reconhecer a capacidade de Rossi assumir uma via metodológica complementar da 
arquitectura e do design. 

Nós que estamos com um Plano de Estudos próximo da arquitectura e que intentamos 
viabilizar socialmente e tecnicamente o “ arquitecto-designer” estamos particularmente 
interessados na polémica para o reconhecimento e validação dessa profissão.

2. DESENVOLVIMENTO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO

1ª PARTE − ALDO ROSSI E OS OUTROS.
Painel de contexto onde figurem os objectos mais significativos de cada uma das épocas 
e dos seus arquitectos-designers referidos no texto de Mendini

DISPERSO 9.1

ALDO ROSSI E O DESIGN DE ARQUITECTOS
(NO ANO DA MORTE DE ALDO ROSSI)
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(colagem de fotocópias ou fotografias no máximo de duas meias folhas de cartolina 
Duplex.)

2ª Parte − O design de Aldo Rossi no contexto da sua obra.
Painel (ou painéis: 2 no, máximo) de projectos e desenhos de Aldo Rossi. Inserir texto crítico 
de 240 palavras justificativo do sublinhado feito no texto dado de Mendini.

11 de Novembro de 1997
Daciano Monteiro da Costa
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Daciano da Costa, Disperso 9.2

FACULDADE DE ARQUITECTURA – UTL

Curso de Licenciatura 

em Arquitectura do Design

TEORIA DO DESIGN II (4º ANO)

TEXTO DE APOIO

DEZEMBRO 1997

"Ninguém já acredita no objecto belo,

e o design industrial dos arquitectos

não é credível nem sequer nos

folhetos publicitários"    Aldo Rossi (1973)

                                      
Entre os designers é frequentemente questionada a legitimidade dos arquitectos fazerem 
Design; como é frequente os arquitectos reclamarem o Design como sendo a sua "micro-
arquitectura", usando do maior peso social que têm, reclamando exemplos de bem 
sucedidas peças desenhadas por arquitectos italianos ou catalães, senão mesmo por 
arquitectos portugueses. Em suma, é uma questão polémica dos nossos dias e que 
faz lembrar outra questão mais antiga e ainda não encerrada: a da Arquitectura dos 
engenheiros.

Desde já a primeira coisa que teremos de verificar é se o design de arquitecto é sempre 
Design, ou se é um ansioso exercício mediático, ou ainda um recurso nas falhas de trabalho 
de arquitectura. (e o design de designer será sempre Design?)

Deve também reconhecer-se a inesperada deriva industrializada de certos objectos 
que começaram por resolver artesanalmente problemas específicos dum projecto de 
arquitectura (os móveis de Corbusier são disso o melhor exemplo). Também quando o 
objecto-design-de-arquitecto é um "indivíduo técnico" desenhado expressamente para 
a produção e comercialização integradas, também neste caso, não há uma só razão para 
os designers levantarem bandeiras corporativas e negar-lhe legitimidade.

Quanto à arquitectura de engenheiro, é lá com eles. Será todavia desejável que cada um 
respeite o ofício do outro; (a divisão social do trabalho é um facto histórico irreversível). 
Os designers como parentes pobres do "Território do Projecto" terão de esperar a sua vez, 
ou esperar o fim das fronteiras entre especialidades tecnocráticas, o que poderá significar 

DISPERSO 9.2
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voltar toda gente de rabo entre as pernas ao velho Vitrúvio com "paragem" obrigatória no 
Brunelêsco.
Vem tudo isto tristemente a propósito de Aldo Rossi, agora tragicamente desaparecido, 
(Setembro de 1997) que é o exemplo dum arquitecto-designer que se propõe como centro 
duma discussão fora de complexos corporativos e de sujeições sociais; fora da "poeira 
das estrelas", do "Design de Autor" e da arrogância, ou falta de humildade científica, com 
que uns e outros entram na polémica. Esta é a homenagem póstuma ao designer e ao 
arquitecto.

Figura ambígua, proustiana, a morte trágica num desastre de automóvel e a gestão que faz 
da sua imagem depois de morto (Autobiografia Científica MIT Harvard 1981) poderão fazer 
dele um personagem de Vaillant ou de Cardoso Pires.

Nem sempre bem amado na sua terra, mesmo pelos seus compagnons de route, 
exerceu uma pedagogia influente, que chegou directamente até nós (Charters Monteiro. 
ARQUITECTOS. Set.1997) e ainda que empurrado para a obscuridade recebe um prémio 
Pritzker (1990) que só a ele, entre os seus contemporâneos italianos, reconhece como 
“criador de linguagem” (Guido Canella. DOMUS Oct. 1997)

(Se tivéssemos de escolher somente três livros da nossa época a sua Arquitectura da 

Cidade viria junto a Vers une Architecture de Le Corbusier e de Complexity and Contradition 

in Architecture deVenturi).

Alessandro Mendini é o autor dum texto muito oportuno e ainda mais a propósito porque, 
mesmo situando-se intelectualmente nos antípodas de Rossi, é capaz de reconhecer a 
capacidade de Rossi assumir uma via metodológica complementar da arquitectura e do 
design. Vale a pena citar: 

"Só Aldo Rossi com a sua cafeteira produzida em grande série... soube conjugar uma 

relação autêntica, uma combinação real entre arquitectura e objecto industrial, abrindo 

as portas) de uma possível via, inédita e directa, entre as metodologias da arquitectura 

e do design"  (Diseno de Arquitectos en los 80. Barcelona 1987)

Conhecendo-se o percurso de Mendini fica-se com dúvidas quanto à sua convicção. 
Mas convicto ou não, abre inesperadamente uma frente enriquecedora da velha questão 
das metodologias complementares, ou mesmo comuns, ao acto do projecto: do Objecto 
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ao Território. No ano da morte de Aldo Rossi a melhor homenagem que se lhe pode prestar 
será a de centrar toda a nossa reflexão teórica sobre o seu trabalho: a arquitectura de 
arquitecto e o design de arquitecto.

Para abrir a discussão pode pôr-se a questão:

Será a "Metodologia" do Projecto como processo sistemático estafado nos anos 
sessenta; ou será o "Modo" , como tratamento da Memória e de integração da 
História, que preva-lece no exercício de despojamento geométrico das tipologias afins 
da Arquitectura e do Design de Rossi?

Dito de outra maneira: Mais que uma Metodologia não teremos na Arquitectura e no 
Design de Rossi o Modo Geométrico Abstracto racionalizante de memórias difusas e 
de paráfrases históricas?

Ou tudo isto serão apenas jogos de palavras de maus literatos que Rossi detestava?

O sentimento de dívida (de remorso?) que se tem para com Rossi justifica que neste ano 
da sua morte nos lugares de ensino da Arquitectura e do Design se faça a discussão do 
"Método" ou do "Modo", que certamente lhe seria grata. Mas a seu gosto: em grupos 

restritos e com poucas palavras.

15 de Dezembro de 1997
Daciano Monteiro da Costa

Daciano da Costa, Disperso 9.2
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Daciano da Costa, Disperso 10

FACULDADE DE ARQUITECTURA – UTL

Curso de Licenciatura 

em Arquitectura do Design

1997/1998

Só Aldo Rossi com a sua cafeteira produzida em grande série ....

... soube conjugar uma relação  verdadeira, uma combinação real entre arquitectura 

e objecto Industrial, abrindo as portas de uma possível via, inédita e directa, entre as 

metodologias da arquitectura e as do design.     (Alessandro Mendini 1987) 

1. OBJECTIVOS 

 • Fazer descobrir um quadro individual de referências;
 • Fazer o debate colectivo das realidades e das perspectivas do Design; 
 • Construir uma Teoria-Crítica como instrumento de reflexão, de intervenção e de 

prática-projectual 

2. MÉTODO E PLANO DE ESTUDOS 

Nesta Disciplina de Teoria do Design II, toda a comunicação de matérias teóricas será 
sustentada pelo tema e pela realização do Trabalho de Síntese: 

"Objectos iguais mas diferentes". 

Às lições de apresentação sucedem-se sessões de debates entre os alunos, animadas 
pelo docente. 

Durante essas sessões de análise de conteúdo do texto de apresentação do Trabalho 
de Síntese será construído o Plano de Estudos ao identificar no texto os seus temas 
gerais: o Design como Disciplina, Evolução do Conceito de Design, uma Teoria-Crítica 
do Design e o Designer no seu labirinto. Cada um destes conteúdos temáticos será 

DISPERSO 10

TEORIA DO DESIGN II (4º ANO)
PROGRAMA 

Dispersos.indd   183 16-03-2011   15:33:19



184

mais ou menos desenvolvido, de acordo com os interesses revelados pelos alunos, 
se acatados pelo docente.

 
A CRÍTÍCA DO DESIGN PELO DESENHO. OBJECTOS IGUAIS MAS 
DIFERENTES
 
1.
Dos seus valores morais, estéticos, religiosos ou políticos, emerge em cada projectista 
uma atitude estruturante do seu sentido crítico. 

É possível que estas atitudes se possam classificar como atitude tecnico-economica 

e como atitude socio-cultural admitindo ainda que "vocação, circunstância e acaso" 
as venha diversificar. 

Assumida uma atitude pode em seguida categorizar-se, embora como sempre 
redutoramente, os seus comportamentos e a sua produção dentro das seguintes 
invariantes: 

 • Design Conformista 
 • Design Utópico Realizável 
 • Design Utópico Radical 

Pese embora o espírito do tempo e do lugar a intemporalidade muito credível destes 
conceitos pode consentir-nos uma pesquisa de verificação dos comportamentos e das 
produções dos designers em cada época localizada por factos técnicos do arco histórico do 
Design Industrial reconhecido como actividade desde a Revolução Industrial à Revolução 
Informática nos conhecidos períodos históricos: 1750 - 1850, 1851 - 1918 e 1919 - 1990. 

No design conformista a atitude do Designer ou é a de um sincero convencimento do 
realismo das regras do mercado; ou pode ser a de uma triste conformidade acrítica 
com o consumismo aderindo voluntariamente ao sistema tecnocrático e aos encantos
da tecnologia. Deste, nos melhores casos, resulta um design compreensivo. 

No design utópico realizável, que já é um design de investigação racionalizado pela 
interpretação participada do "imaginário colectivo", predomina sobre a perspectiva 
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mercantilista uma atitude humanísta e uma consciência do Design Crítico como fenó-
meno cultural. 

Finalmente uma atitude romântica, próxima da pesquisa plástica com recurso ao 
artesanato erudito, procura a subversão do "sistema" pelo design utópico radical 

circunstancial, o que é respeitável quando atinge uma massa crítica proporcional 
às intenções. 

Para despistar o desenvolvimento dos conceitos -Conformistas, Utopia realizável e 
Utopia radical- e correndo o risco de algumas injustiças pode propor-se a título de 
exemplo dentro da geração de Aldo Rossi e pela mesma ordem: Joe Colombo, 
Aldo Rossi e Alessandro Mendini. 

2. 
O acto do Projecto, ou por outras palavras, a tomada de decisões assumida consciente-
mente pelo Designer no seu labirinto, passa sempre pelo controlo crítico dos programas 
funcionais, dos meios técnicos e das metodologias; passa ainda finalmente pela crítica dos 
modos de produção, e pela interpretação do uso e da fruição dos seus objectos, que por 
isso são objectos significantes. 

Nesta perspectiva as relações do Design industrial com o mundo empresarial, (que podem 
tornar-se mais ou menos espinhosas), também têm na sua base a urgente clarificação dos 
conceitos de Território e Mercado do Design. 

Mas é ainda mais urgente criar uma consciência projectual reconhecendo as realidades, 
explorando e intensificando vocações, racionalizando as circunstancialidades e minimizando 
ou maximizando os efeitos do acaso; o que pode ser feito não apenas pela reflexão teórica 
mas sobretudo pela experimentação teórica-prática – A Crítica do Design pelo Desenho. 

3.
Feito o debate pelo colectivo dos estudantes aos conteúdos deste texto de apoio, pode-
se em paralelo, fazer a demonstração prática dos conceitos e para se experimentar a 
si próprio o aluno (e qualquer Designer) pode realizar exercícios projectuais, a partir da 
simulação dos três comportamentos: 

 • Conformista, Utópico Realizável e Utópico Radical 

Daciano da Costa, Disperso 10
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Bastará que nesses estudos práticos “vista as três peles” diferentes e aceite o exercício 
intelectual dos Heterónimos pessoanos, contrariando mais ou menos a sua atitude 
e o seu comportamento (reconhecendo-os ou descobrindo-os...)
 
Os alunos devem propor uma Bibliografia específica para discussão pelo colectivo 
e aprovação pelo docente.
Em termos práticos poderá dividir os estudos em duas partes: 

1ª Parte de Inquérito – Recolha crítica de imagens de produtos identificando 
biográficamente o autor e descrevendo o contexto sócio-económico e cultural envolventes. 
O resultado deverá ser um painel significativo dos três comportamentos.
 
2ª Parte de Síntese – Três Projectos para um mesmo objecto assumindo comportamentos 
projectuais heterónimos. (Três produtos iguais mas diferentes) 

Produzir alternativas diferenciadas é um excelente treino de crítica do Design pelo Desenho. 
É o que se pode fazer neste caso mas de modo estrategicamente condicionado. 

A realização dos debates e a realização do trabalho deverá fazer-se entre 16 de Março e 15 
de Junho de 1998. 

Lisboa, 5 de Março de 1998 
Daciano Monteiro da Costa 

Prof. Associado Convidado 
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Daciano da Costa, Disperso 11.1

FACULDADE DE ARQUITECTURA – UTL

Curso de Licenciatura 

em Arquitectura do Design

TEORIA DO DESIGN I (3º ANO)

ENUNCIADO DE EXERCÍCIO

MARÇO DE 1999

1. APRESENTAÇÃO

O Design de arquitectos tem constituído tema de discussão nem sempre isenta de paixão 
corporativa e quase sempre reveladora de incompreensão ou mesmo ignorância da ideia 
e da prática do Design nos diversos níveis de produção. Da “peça única" artística ao produto 
industrializado passando pelos "múltiplos" ou pelas séries artesanais (Design de Pesquisa, 
Design Artesanal e Design Industrial).
Do ponto de vista em que agora nos colocamos o que importa é fazer a delimitação e 
o esclarecimento de cada um desses modos de produção e de encontrar as afinidades 
entre duas actividades projectuais que cremos ser distintas: Design e Arquitectura. No 
caso deste Trabalho de Síntese, o que nos propomos é distinguir, no processo, o momento 
em que Aalto - arquitecto passa a Aalto - designer. Finalmente reconhecer, neste caso 
paradigmático, o porquê de nem sempre um arquitecto ser designer.

Os textos de apoio, em anexo sustentam o essencial da pesquisa e da experimentação que, 
se propõe.

Experimentação "cruzada" entre Método (Rossi) e Processo (Aalto).

2. MÉTODO

1ª Fase: entrega em 13.04.99 (para 2ª avaliação anual)
Fazer num painel (700x500) uma colagem que seja a demonstração das afinidades 
estruturais, dos móveis Aalto com outros móveis seus contemporâneos ou anteriores.

DISPERSO 11.1

AALTO E O DESIGN DE ARQUITECTOS
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Num segundo painel demonstre as influências de Aalto, as afinidades em móveis de 
projectistas que lhe são posteriores.
(Imagens devidamente legendadas).
2ª Fase: entrega em 11.05.99
Proponha num 3º painel, em croquis à mão levantada cotados na esc. 1:5 um objecto onde 
possa reconhecer, mais ou: menos, a influência de Aalto.

3ª Fase: entrega em 01.06.99
Finalmente volte ao essencial do trabalho num 4º painel apresente a sua escolha de 
três móveis de Aalto que melhor demonstrem o processo: pesquisa plástica / produção 

artesanal / produção industrial. 

Complete esta parte da 3ª Fase com um texto justificativo do processo.

(2ª e 3ª Fases para Avaliação / classificação final)

Lisboa, 9 de Março de 1999
Daciano da Costa
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"ALVAR AALTO: PROCESSO E 

DESTINO DO DESIGN". in RIBEIRO, 

ROGÉRIO (DIR.) — ALVAR AALTO 

[catálogo de exposição]. Almada: Casa da 

Cerca — Centro de Arte Contemporânea, 

Câmara Municipal de Almada, 1998,  

pp. 69-71

Este documento foi fornecido aos alunos 

de teoria do Design I (3º ano), disciplina 

do Curso de Licenciatura em Arquitectura 

do Design no ano lectivo 1998/1999

AGOSTO DE 1998

A experimentação de texturas de diferentes materiais em ordens geométricas diferentes é 
recorrente na obra de Alvar Aalto. Nesse processo, a madeira como material de construção 
poderá não ter sido predominante no aspecto final da construção e até na sua estrutura de 
suporte, mais foi certamente o material determinante da sua imagem, pelo modo como foi 
apropriado.

Pelo conhecimento profundo que revela da madeira e pela relação familiar que com ela 
entretece, Aalto retoma a madeira da construção vernacular careliana como matéria de 
pesquisa em novas utilizações inesperadas.
Uma tal experiência só encontra paralelos no Japão, nas construções históricas em cedro 
ou nos artefactos em bambu; ou ainda no convívio afectivo com que, na Califórnia do início 
deste século, Maybeck e sobretudo os irmãos Greene tiveram com a “red wood”.
Nenhum destes exemplos poderá ter tido influência em Aalto, que naturalmente os 
desconhecia. Influências directas é coisa que aliás sempre negou, embora admita 
relações esporádicas com o construtivismo soviético e holandês, visíveis nas Portas 
efémeras da Exposição 700 anos da cidade de Turku (1929).

Influência inegável é a do seu comprometimento com a tradição campesina da Finlândia 
e com o reconhecimento que faz do relevo do seu território, paritariamente partilhado 
pelos lagos e pela floresta boreal. Nesta relação intensa com o terreno e com a floresta 
está o peso dos laços familiares (um pai geómetra e um avô silvicultor). Na fidelidade à 
tradição do seu povo estará ainda historicamente o “romantismo nacional”, libertador de 
colonialismos e de ocupações estrangeiras.

Ninguém como Alvar Aalto (e também Aino Aalto) encarou a madeira como um material 

novo de facto; implicando a descoberta e o desenvolvimento duma nova tecnologia que 
passou a representar uma evolução cultural. Essa evolução não é uma simples evolução 
estética, é um daqueles factos técnicos de cruzamento entre evolução e progresso que 
determinam as grandes etapas do processo da cultura do projecto (evolução como 
conceito próprio da Arte, progresso como conceito da Ciência).

DISPERSO 11.2

ALVAR AALTO: PROCESSO E DESTINO DO DESIGN
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Se com Alvar Aalto a arquitectura ganhou novos conceitos (como o do “organicismo”, 
partilhado com Frank Lloyd Wright) é ao seu Design que se deve uma acção exemplar 
daqueles factos ou momentos de transformações sociais e económicas, com as 
correspondentes alterações das relações de produção implicadas na passagem de um 
modo de produção a outro: de um modo de produção artesanal a um modo de produção 

industrial.

Deste facto histórico, o da industrialização da Finlândia nos anos vinte e trinta, Aalto não 
é um sujeito-espectador, é um agente activo de modernização do ambiente' humano e 
é também um símbolo da nova Finlândia republicana e independente, apropriado pelo 
capitalismo progressista das novas indústrias do papel.

O Design de mobiliário de Alvar e Aino Aalto tem de facto um percurso exemplar que, no 
seu final, nada tem de comum com o Design de outros arquitectos seus contemporâneos, 
mesmo quando os seus móveis vieram a ter o mercado como destino (Le Corbusier, Mies 
van der Rohe, Marcel  Breuer).
O processo foi iniciado sem objectivos práticos, com a experimentação de laminagem, 
torção, encurvamento e colagem de madeira de bétula (1927). Experiências que se 
encontravam próximas da pesquisa plástica, mas que Alvar Aalto recusava serem 
exercícios equívocos de escultura. Nestes verdadeiros “provetes", não muito sistemáticos, 
fazia-se a demonstração das características e das aptidões tecnológicas da madeira 
de bétula.

Numa segunda etapa, já claramente com objectivos concretos, desenvolvem-se 
experiências aplicáveis à produção de móveis numa “oficina de modelos”, por uma 
marcenaria encarregada de uma primeira encomenda de produção manufactureira de 
móveis para o Sanatório de Paimio (1929). As lâminas de contraplacado moldado foram 
então estruturalmente aplicadas a suportes de assentos em madeira maciça, recusando-se 
os componentes tubulares metálicos (de temperatura desagradável) já consagrados nos 
móveis de Marc Stam, Breuer e Mies. 

(A anterior produção de Thonet de móveis em madeira de faia encurvada, terá servido 
de exemplo?)

A estrutura de suporte laminar e reticulada era também a “estrutura” da expressão formal 
dos objectos. Começava-se nesta etapa a ultrapassar as uniões e ensamblagens da marce-
naria convencional, nos “pontos de viragem” das estruturas reticuladas, para explorar 
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Daciano da Costa, Disperso 11.2

a flexibilidade dos encurvamentos não apenas como mudança de direcção da peça, mas 
como modo de a fazer molejar em confortável efeito de “rocking chair”.  

Atingindo entretanto o móvel com o assento e encosto “em consola” e afinados os detalhes 
técnico-construtivos, passou-se à 3ª etapa do processo: a difusão no mercado de uma 
colecção de móveis formalmente unitária, cobrindo um número considerável de funções, 
através de uma organização comercial criada para o efeito, a ARTEK, dirigida por Aino Aalto.

Fechava-se o processo: peça única da bricolagem plástica / produção artesanal limitada/ 

produção industrial e difusão no mercado.

Dentro desta perspectiva, ou deste modo de fazer a crítica do design pela interpretação 
racional do Processo, os móveis de Aalto são o melhor design, mesmo que, de um ponto 
de vista puramente estético, os resultados tivessem ficado muito aquém. Não é o caso.

A longevidade (ou perenidade) dos modelos de Aalto é demonstrável pela capacidade de 
adquirirem novos significados, sucessivas interpretações da linguagem e novos modos de 
uso no espaço que cada geração tem vindo a recriar.

Do objecto de bricolagem plástica, ou de um artesanato com a qualidade da peça única, 
ao indivíduo técnico produzido em séries industriais com a qualidade da quantidade, 
foi-se ao encontro de aspirações e necessidades de intensidade crescente.

Na sociedade pós-industrial, o destino do Processo do Design está ele próprio agora 
em questão. 

Ultrapassado o “fundamentalismo” inicial do Design Industrial com o “fim das indústrias”, 
o acto do projecto é agora abrangente e legitimador de todos os modos de produção para 
que se possa responder à complexidade de novas necessidades e aspirações.

Que novos tipos de mensagem, e de uso, virão a ser próprios dos nossos objectos? Sejam 
quais forem, os móveis de Aalto estarão sempre aí como “objectos de desejo”.

Agosto de 1998
Daciano da Costa
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FACULDADE DE ARQUITECTURA – UTL

Curso de Licenciatura 

em Arquitectura do Design

TEORIA DO DESIGN II (4º ANO)

ENUNCIADO DE EXERCÍCIO

MARÇO DE 1999

"O facto é cavalheiros, que nos encontramos outra vez na noite de 18 de Outubro de 1805, 

numa situação já vivida, mas com a vantagem, em comparação com a anterior, de que 

todos conhecemos os acontecimentos e de que Vossas Senhorias os padeceram e não 

puderam esquecer aquela experiência"

(Gonzalo Torrente Ballester in "O Conto da Sereia")

Continua o nosso empenhamento na fundação duma crítica do Design pelo Desenho como 
objectivo primordial da nossa Disciplina.

Também para que seja feito o envolvimento na dimensão dos grandes temas da Teoria do 
Design como prática quotidiana é necessário que essa seja feita por uma experimentação 

retrospectiva de momentos seminais; essas "épocas incertas", da História do Design.

Sem uma experimentação crítica do quotidiano passado ficaremos mal armados para 
as grandes interrogações que nos serão feitas no futuro.

Para construir um quadro de referências não poderemos passar sem a História, mas o 
que se propõe neste trabalho não é uma análise histórica dum desses grandes momentos 
com a tão proclamada distanciação do historiador. Ao contrário, o que se propõe é uma 

DISPERSO 12

A CRÍTICA DO DESIGN PELO DESENHO 
E O DESIGN PARA O CONTEXTO:
DA MINHA PARTICIPAÇÃO FRUSTRADA, 
MAS NÃO POR ISSO MENOS HONROSA, 
NO MOVIMENTO DO DESIGN MODERNO
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simulação do nosso envolvimento, traumatizante, pessoal e parcial por dentro dum 

contexto e, não uma observação distanciada e imparcial.
Para interrogar o futuro teremos que criticar o espírito da nossa época, com tudo o que 
isso significa, o que implica compreender profundamente as épocas passadas e destas, 
essas "épocas incertas", mas exaltantes que se caracterizam pela ruptura de modelos já 
consumidos e, pelo nascimento de novos quadros de referência.
Não terá que fazer-se uma narrativa da história das formas. Teremos que enriquecer o 
seu território com contribuições complementares sobre as circunstancialidades, sobre o 
público receptor e os autores da produção material das obras, para melhor compreender o 
espírito duma época.

Concretamente, o que se propõe é que cada um se situe numa época das décadas de 
1850 a 1950 e que simule participar na produção das ideias e dos objectos desse período 
histórico (de Willam Morris a Gropius). Significa isto que cada um deverá descrever a sua 
participação durante essa época de que teria sido contemporâneo (que ideias adoptou ou 
combateu, que influências directas ou indirectas sofreu e que objectos produziu). 
Em suma construir uma realidade duma irrealidade.

Parafraseando Ballester, “o facto é, caros estudantes, que nos encontramos outra vez entre 
1850e 1950, numa situação já vivida, mas com a vantagem, em comparação com a anterior, 
de que todos conhecemos os acontecimentos e de que vocês os padeceram e não puderam 
esquecer aquela experiência."

Nikolaus Pevsner consagrou William Morris e Walter Grópius como pedras angulares do 
movimento Moderno serão as sucessivas épocas deste universo que passará a demarcar o 
nosso trabalho.

MÉTODO

1ª Fase: Entrega em 13 de Abril de 1999

 • Recolha de documentação para a preparação de um painel de contexto onde figurem 
sequências de objectos e edifícios mais significativas da época (1850-1950)   
(não necessariamente o "Jet-set”!).
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 • Identifique no painel as peças ou as sequências de peças duma época que lhe seja 
"mais próxima” e que gostaria de ter projectado.

2ª Fase: Entrega em 27 de Abril de 1999

 • Esboceto e (pré-desenhos cotados à mão levantada) de um objecto significativo da sua 

produção na sua época apoiados por um primeiro rascunho do texto da Fase seguinte.

3ª Fase: Entrega em 18 de Maio de 1999

 • Texto crítico que documente a sua participação honrosa na polémica da sua  suposta 

época e o seu empenhamento numa corrente teórica então dominante, mas que quis 
contestar sem êxito.

(Como estrutura da experimentação e do texto crítico deve identificar os quatro suportes 
do plano de estudos da Disciplina: Design como Disciplina, Evolução do Conceito de Design, 

uma Teoria - Crítica do Design e o Designer no seu labirinto.)

Lisboa, 9 de Março de 1999
Daciano da Costa

Daciano da Costa, Disperso 12
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FACULDADE DE ARQUITECTURA – UTL

Curso de Licenciatura 

em Arquitectura do Design

TEORIA DO DESIGN I (3º ANO)

ENUNCIADO DE EXERCÍCIO

JANEIRO DE 2000

O duplo erro da Estética Industrial em todas as suas formas é considerar a arte como 

valor transcendente, que vem automaticamente juntar-se aos outros valores técnicos 

e significativos, e não se dirigir aos artistas para definir as formas da arte contemporânea. 

Nunca um desenhador industrial, um «estilista», criará uma Forma. Contentar-se-á 

sempre em transpor apenas fórmulas extraídas das obras de arte contemporânea, sem 

apreender-lhes a verdadeira racionalidade. Se, outrora, na Idade Média, no Renascimento 

e no século XVII, uma admirável unidade se estabeleceu entre as obras mais modestas 

e mais humildes, foi porque os modelos tinham sido criados por homens que pertenciam 

à arte e não à indústria. Nem todos os grandes artistas são capazes de traduzir plastica-

mente, para fins utilitários, as fórmulas da sua imaginação; tem de se proceder a uma 

selecção. Mas só pode existir estilo duma época pelo encontro dos técnicos da realização 

material com os técnicos do estilo − que não são vulgarizadores mas artistas. Não serão 

nem os engenheiros nem os psicólogos que hão-de restabelecer a ligação entre a arte 

viva e o mundo dos objectos fabricados. Os diferentes movimentos da estética industrial 

depressa se esgotarão se não se esforçarem por iniciar não os industriais mas artistas 

autênticos e de espírito moderno nos problemas sugeridos pela produção dos objectos 

do mundo actual.    (FRANCASTEL)

O autor deste texto é um respeitável professor e crítico de arte que com este e com 
outros equívocos (o próprio conceito de "Estética Industrial" proposto por Viénot é já de 
si um equívoco dentro deste equívoco) lançou alguma perturbação também no ambiente 
português. Basta consultar uma já extensa literatura sobre os "anos sessenta" em Portugal 
(e foi justamente nesta década que o Design surgiu com algum ímpeto) para verificar muito 
facilmente que o design nunca foi aí considerado. Em primeiro lugar porque toda a crítica 
de Arte estava entre nós sombreada pela figura de Francastel; em segundo lugar porque 

DISPERSO 13

DESIGN E PESQUISA PLÁSTICA: 
EXPERIMENTAÇÃO DO DESIGN DE CITAÇÃO
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o complexo de artes menores persistia nas suas cabeças; em terceiro lugar, e talvez 
o mais importante, por pura incultura dos nossos críticos nesta área específica das artes 
do projecto.

Foi preciso esperar que a Antropologia e a Sociologia viessem enriquecer a cultura dos 
críticos e dos historiadores de Arte para que o Design − o acto do projecto em Design 
− fosse reconhecido. O conceito de cultura material - ou uma História do Objecto como 
prefere Kubler - vem dar sentido e lugar próprio à produção dos designers.

A nossa escolha da expressão “história dos objectos" é mais do que um eufemismo para 

evitar a arrepiante fealdade da expressão "cultura material”. Esta expressão é utilizada 

pelos antropólogos para distinguirem as ideias, ou "cultura mental”, dos artefactos. Mas 

a "história dos objectos"pretende reunir ideias e objectos sob a rubrica das formas visuais: 

tal expressão abarca tanto os artefactos como as obras de arte, tanto as réplicas como 

os exemplos únicos, tanto os utensílios como as expressões - em suma, todos os materiais 

trabalhados por mãos humanas, sob o impulso de ideias ligadas entre si e desenvolvidas 

segundo uma sequência temporal. A partir de todos estes objectos, emerge uma forma no 

tempo. A partir deles, emerge um retrato visível da identidade colectiva, seja o colectivo 

a tribo, a classe ou a nação. Esta auto-imagem reflectida nos objectos constitui um guia 

e um ponto de referência para o grupo, tendo em vista o futuro, e acaba por se transformar 

no retrato doado à posteridade.   (KUBLER)

O que agora nos interessa mais não é retomar uma polémica entre Críticos de Arte  
e Designers; importa sim fazer pelo desenho a experimentação dum "Design de Citação" 
onde se possa demonstrar a autonomia do Design como processo criativo complexo sem 

negar a sua sensibilidade à pesquisa plástica.

Há um Design de arquitecto (uma microarquitectura?) já reconhecido e criticado entre nós, 
simulemos agora um "Design de Citação" como forma de experimentação da crítica do 
Design pelo Desenho.

A experimentação pode realizar-se em duas partes:
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1ª Parte: Painel (A1) onde se demonstre a Tese de Francastel com exemplos de objectos 
directamente influenciados ou contaminados pela "forma" de um artista plástico de um 
movimento ou simplesmente de uma dada peça pictórica ou escultórica.

2 ª Parte: Painel (A1) onde se proponha o desenho de um objecto de uso corrente (ou de 
uma colecção de objectos) representativo de um "Design de Citação", que é aquele onde 
voluntariamente se faz reflectir a pesquisa plástica.

Lisboa, 25 de Janeiro de 2000
Daciano da Costa

Daciano da Costa, Disperso 13
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FACULDADE DE ARQUITECTURA – UTL

Curso de Licenciatura 

em Arquitectura do Design

TEORIA DO DESIGN II (4º ANO)

ENUNCIADO DE EXERCÍCIO

JANEIRO DE 2000

Propõe-se uma reflexão crítica sobre a obra de Sant’ Elia pelo seu próprio método: 
o da Perspectiva. 
Na prática os alunos deverão desenvolver um projecto de Sant’ Elia "completando-o" com 
uma perspectiva que desvende o lado de lá: a face oculta. 
Na realização da perspectiva o observador deverá posicionar-se simetricamente ao da 
perspectiva dada. A expressão gráfica e rigor do detalhe deverá reproduzir as do modelo. 
(Desenho será no formato A3.) 

NOTA ACERCA DE SANT’ ELlA E DA PERSPECTIVA 
Perspectiva como objectivação do subjectivo 

A perspectiva intuitiva de "janela" é a forma incipiente que Giotto transpõe para a arte 
ocidental, com a sua prática da perspectiva linear. 

Os quadros imaginários que a pintura romana já ensaiava nas superfícies murais das Villas, 
claramente introduziam nos ambientes interiores "vistas" para lá das paredes, "através da 
janela". 

A transposição antecipada na pintura de Giotto deverá esperar um século por Brunelleschi 
que, com a paciente participação do físico Toscanelli, "redescobre" a perspectiva linear à 
volta de 1425 e que Alberti adoptou na sua tratadística. 

DISPERSO 14.1

UMA LIÇÃO DE DESENHO, A PERSPECTIVA 
COMO MÉTODO, A FACE OCULTA DE SANT'ELIA 
E A "ARQUITECTURA NO PAPEL" 
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O impacto no ocidente da perspectiva como método de objectivar o subjectivo ultrapassou 
o processo artístico para o articular com a actividade científica que virá a ser um suporte do 
desenvolvimento tecnológico do ocidente ao dar lógica à sua cultura material. 
Deste ponto de vista a figuração de edifícios, objectos e máquinas, tão pobremente feita 
pelos procedimentos perspécticos das artes da China e do Islame. Justificam o avanço 
e a expansão da civilização ocidental no período que se seguiu ao Renascimento, deixando 
para trás aquelas civilizações até aí mais desenvolvidas. 

Perspectiva no processo do projecto e na crítica da arquitectura 

A perspectiva não é uma simples técnica de representação ou de simulação das três 
dimensões, ou seja, não é um procedimento instrumental e portanto exterior ao processo 
do projecto. Pelo contrário, faz parte da concepção ao exprimir e configurar uma ideia em 
arquitectura ao longo do processo do Projecto. 

A perspectiva como forma simbólica é um posicionamento crítico e criativo de que a obra 
de Sant’ Elia é demonstração. 

Sant’ Elia, "Arquitectura no Papel" e a perspectiva como crítica. 

Quando Sant’ Elia consentiu que Marinetti se apropriasse da proclamação que redigira 
para catálogo da primeira Exposição do Grupo "Nuova Tendenza", entrou contrafeito no 
Futurismo então em irreprimível ascensão na Itália dos anos 10 do século passado.

Numa Itália atolada num ecletismo académico e vegetando num "floralismo" decadentista, 
o movimento vanguardista de Marinetti com a sua crítica radical à sociedade burguesa 
tradicionalista e estática tomou proporções de uma verdadeira revolução cultural atraindo 
o melhor e o pior daquilo que se tinha posto em marcha: as transformações sociais que 
eram a pré consciência do jovem capitalismo industrial emergente no norte da Península. 

Todos os grandes projectos acorrem à umbrela politizada de Marinetti, dos apologéticos 
poetas seguidores de D'Annunzio às violentas opções iconográficas de Boccionni; porque 
não também as propostas da "CITTÁ NUOVA" de Sant’ Elia, de Chiattone e de Marchi? 
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Sant’ Elia, a quem um socialismo ingénuo não dava suficiente estrutura ideológica, é levado 
na onda mas deixa (oculta na sua fecunda e prodigiosa produção) uma "arquitectura no 
papel" que ultrapassa a simples condição de visão, para ser "um lado de lá" crítico, uma 
face oculta da nova tendência do racionalismo. 

O exaltado nacionalismo, sempre de trágicas consequências, conduziu à guerra. 
Triste condição para os que glorificando o desenvolvimento tecnológico foram desde 
as primeiras vítimas. Mobilizado para a guerra, Sant’ Elia morre na frente com vinte 
oito anos deixando um texto doutrinário, o Manifesto da Arquitectura Futurista e uma 
arquitectura no papel em mais de 300 perspectivas. 

É da perspectiva como método da crítica que nos ocuparemos. 

Janeiro de 2000 
Daciano da Costa 

Daciano da Costa, Disperso 14.1
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FACULDADE DE ARQUITECTURA – UTL

Curso de Licenciatura 

em Arquitectura do Design

TEORIA DO DESIGN II (4º ANO)

ENUNCIADO DE EXERCÍCIO

MAIO DE 2000

Se reduzirmos à condição de oposição pertinente o modo geométrico e o modo orgânico 
como processo de experimentação da Crítica do Design poderemos ir mais longe, 
ou seremos pelo menos mais operativos, na identificação e caracterização da Forma 
e Significado dos Objectos.
Identificação da origem da sua estrutura formal (ou morfológica), ou do seu lugar numa 
dada sequência de formas (Kubler) ou "contaminações" doutras estruturas físicas de 
objectos singulares, ou de "estilos" (a oposição Classicismo / Barroco), que estão na 
base da sua caracterização.
Se reconhecermos, no início da reflexão que agora propõe, que essa oposição pertinente 
geométrico / orgânico é uma recorrência histórica geradora da dinâmica do processo 
criativo nas Artes visuais e no Projecto, só teremos vantagem neste procedimento 
eventualmente redutor mas com grande valor instrumental para o inquérito à origem 
da Forma e do Significado dos Objectos.
Por modo orgânico entenderemos aquele processo que recorre à Natureza para encontrar 
uma gramática de formas fluidas e quase sempre aleatórias que caracteriza a morfologia 

das coisas naturais.
Por modo geométrico entenderemos aquele processo que se serve da Geometria para 
caracterizar a estrutura formal das coisas artificiais.

Tão simples quanto isto!
A primeira fase da pesquisa que se pede deve conduzir à recolha de exemplos de objectos 
existentes que façam a demonstração do princípio (painel de contexto A 1)
Numa segunda fase, consagrando o método da crítica do Design pelo Desenho deve-se 
propor em duas versões o desenho de um Objecto com as mesmas Funções e Dimensão 
e igual Técnica de produção onde a Forma dessas versões seja a demonstração da opo-
sição: Modo Geométrico / Modo Orgânico.

Lisboa, Maio de 2000
Daciano da Costa

DISPERSO 14.2

A CRÍTICA DO DESIGN PELO DESENHO: 
MODO GEOMÉTRICO / MODO ORGÂNICO
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Daciano da Costa, Disperso 14.3

FACULDADE DE ARQUITECTURA – UTL

Curso de Licenciatura 

em Arquitectura do Design

TEORIA DO DESIGN II (4º ANO)

TEXTO DE APOIO

1999/2000

Não se pode andar com a cabeça à frente das mãos, nem com as mãos 

à frente da cabeça. (Frederico George – citado de memória)

"II est curieux de constater que dans une optique d'intellectualisation de 

l'enseignement de I'art, I'abandon de la culture de la main a provoqué la perte 

de «Ia clarté de la pensée". (Georges Tautel)

1.

A entrada em crise nas últimas décadas dos grandes modelos de referência gerou uma 
grande instabilidade propiciadora de profecias obscuras ou voluntariados radicais que 
nos são propostos como alternativas ideológicas. A Globalização da economia, com os 
seus efeitos de discriminação e de aumento tanto das desigualdades sociais como de 
rupturas culturais, pode afectar duramente os meios técnicos e os modos de produção 
da Arquitectura e do Design.
Haverá certamente muito de positivo e de fascinante nestas "épocas incertas” (que 
são sempre de transição no caso específico da cultura do projecto) e, ao instalar-se a 
polémica, esta não pode passar "ao lado" da escola que deverá ser por si própria um 
"lugar de reflexão" e de debate, a caixa de ressonância amplificadora e contrastante, 
donde se espera a sementeira de novos modelos de substituição e de novas utopias para 
a passagem de um modelo a outro.

DISPERSO 14.3

A CRÍTICA DO DESIGN PELO DESENHO:
FINALIDADES, SEQUÊNCIA 
E COMPLEMENTARIDADE 
DOS TRABALHOS DE SÍNTESE
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É o confronto de ideias e o próprio pluralismo que se vem defendendo e instalando no 
âmbito do curso de Design como parte duma Teoria-Crítica, que está no eixo pedagógico do 
seu Plano de Estudos.

Eixo pedagógico que articula o ambiente humano com processo do design na dialéctica dum 
ensino − aprendizagem − socio-crítico no primeiro ciclo e pragmático nos ciclos seguintes 
− para cumprir as finalidades contraditórias duma atitude educativa-utópica e doutra 
formativa-pragmática. 
Mas só uma "navegação à vista"- uma observação contínua - pode acentuar uma ou outra 
dessas valências elegendo didácticas adequadas que vinculem o Designer à dinâmica do 
mundo como forma de lhe resistir e de o saber transformar. Como também parece ser 
oportuno retomar a filosofia da Educação pela Arte já ultrapassada mas que pela sua 
modernização pode inspirar uma Nova Educação pelo Desenho ou o Desenho como forma 

de conhecimento. 

Claro está que um saber estético, ou cultural, obtido pela educação pelo Desenho terá de 
passar por uma pedagogia da criatividade e pela didáctica do diálogo.

À perca dos grandes modelos de referência - efeitos da Globalização - corresponde quase 
sempre uma retracção das instituições, reais ou virtuais, que se recolhem para dentro de 
si próprias tendendo a criar "terras de ninguém" à volta do seu Território e Mercado de 
trabalho, com ciosas e amedrontadas demarcações de privilégios, agudizando posições 
corporativistas que "armadilham" o diálogo aberto e são sobre os problemas de grande 
interesse que então se levantam.
Um exemplo desses efeitos é a falaciosa abertura do mercado de trabalho dentro dos 
ditames da estratégia economicista (não cultural) da U. E. que poderá ter como resultado 
a degradação da qualidade geral da arquitectura e do design com a destruição das culturas 
e das identidades locais.

Por manifesta incultura, monolitismo e falta de criatividade as instituições endurecidas 
pelos medos da mudança revelam-se incapazes de compreender e de interpretar a 
riqueza dum facto histórico que sempre vem mudar fronteiras dos saberes estabelecidos 
no sistema em crise mas que a evolução social e cultural e as aquisições da Ciência e da 
Técnica já vinham entretanto pondo em causa mais ou menos declaradamente.
(Quantas vezes a fluência do seu discurso legalista é a forma insegura do obscurantismo 
conservador!)
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É assim que não só fazem abortar qualquer novo modelo em formação, como se revelam 
também desatentos daquilo que pode e deve ser conservado desses quadros de referência 
que devem manter-se para fazer a ligação entre o espírito e a moral das épocas que se 
sucedem triunfando assim umas sobre as outras.

A cultura do projecto que se fundamenta no ambiente artificial da construção (da produção 
de estruturas físicas) na materialidade e não só no discurso abstracto da forma do objecto 
é a demonstração física dessas transformações da realidade, que são a razão de ser duma 
poética e duma práxis autónomas do Projecto (Design e Arquitectura) como quadro de 
referência recorrente em cada contexto diverso.

Design, e Arquitectura, porque um só projectista tem poucas hipóteses de manter o 
controle sobre os aspectos do edificado ou do "objectivado”. Em parte devido à pluralidade 
das exigências programáticas e a crescente complexidade tecnológica do produzido que 
impede que um único profissional possa dar conta de todo o recado, criando as condições 
para a partilha de responsabilidades num acto do projecto participado.

Cada vez mais, a edificação participa e depende de diferentes aspectos da indústria 
produtora de componentes que exigem concepções específicas ao Designer e crescente 
responsabilidade de coordenação do Arquitecto.
Claro que ainda há, como contratendência, o edifício artesanal ou o objecto único, design-
-de-autor dominável por um só arquitecto ou um só designer, mas mesmo nos melhores 
casos, esses não serão mais que modelos singulares que o "sistema" segrega como 
reacção espontânea e autorreguladora da mediocridade e passividade duma arquitectura-
-mercadoria e dum design-mercadoria que é o que mais convém ao Sistema 
(à Globalização).

2.

Nos anos lectivos anteriores nesta cadeira de Teoria do Design reuniram-se os alunos do 
3º e 4º ano à volta da reflexão e da crítica de problemas desta índole, aprofundando a “Ideia 
de Design", como fenómeno transitivo, tentando pelo debate e pela realização de estudos 
objectivos (Trabalhos de Síntese) contribuir para a interpretação do fenómeno do Design na 
complexidade da sua articulação com os outros fenómenos que lhe são complementares, 
para tentar chegar à clarificação dos conceitos subjacentes.

Daciano da Costa, Disperso 14.3
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Dentro duma perspectiva pedagógica da educação pelo Desenho tem vindo a fazer-se 
a experimentação da crítica do Design pelo Desenho.
No primeiro trabalho, no ano de 1996/97, "As Formas duma Função”, propunha-se 
uma Crítica pelo Desenho onde se procurava demonstrar a falência do “chavão” do 
funcionalismo oportunista do Movimento Moderno.

No mesmo ano lectivo, com o trabalho "Crítica da Crítica pelo Desenho", tentava-se 
o lançamento de um modo não literário de fazer a crítica da crítica Iiterária do design, 
com uma abordagem ao chamado Pós-Modernismo.

Iniciada a crítica do Design pelo Desenho em sequências Temáticas complementares leva-
-se essa experimentação até ao ano em curso.

3

A intenção de tornar complementares e de manter uma sequência temática evolutiva e 
uma transversalidade nos Trabalhos de Síntese das duas cadeiras de Teoria do Design (do 
3º e 4º anos) e a de corresponder à ideia de que uma Teoria-Crítica do Design deve ser uma 
construção social experimental que articule e dê continuidade à discussão em comum de 
alguns temas polémicos entre os estudantes de anos sucessivos do curso, de modo a que 
se transforme em regra e não em excepção a construção continuada duma ideia de Design, 

de um modo de estar no Design e de fazer a Crítica do Design.

(...)
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Daciano da Costa, Disperso 15.1

FACULDADE DE ARQUITECTURA – UTL

PROJECTO A/ZERO, 

CICLO DE CONFERÊNCIAS, 

"Ética vs. Estética no Design" 

(vertentes do Ensino e do Exercício 

Profissional do Design). FA UTL, 

26/27 Outubro.

26 DE OUTUBRO 1999

INTRODUÇÃO

Qualquer exposição de trabalhos/conferência/debate entre professores e alunos 
representa uma maior complementaridade entre o acto de ensino e o acto de 
aprendizagem. 

Mas assumir o risco de uma exposição permite uma avaliação externa, revelando ao 
cidadão contribuinte como é que se estão a suceder os cursos destas áreas do Design 
e da Arquitectura, bem como uma avaliação interna das pedagogias, um balanço da 
Licenciatura. A avaliação por parte do público do nosso trabalho implica uma avaliação 
das matrizes académicas do ensino universitário, incluindo diferentes pontos de vista e 
quadros de referência entre países e escolas, pensar no lugar do ensino para uma exigência 
da qualidade. 

Este texto não é o reflexo da exposição Projecto A0, mas sim o resultado da visita: 
são preocupações que reflectem uma já anterior reflexão agora dentro destes temas 
de debate/conversas sobre o ensino do Design. Representa uma "repescagem" de temas 
já debatidos inicialmente nos primeiros anos da Licenciatura com o corpo docente, nomea-
damente com o Agrupamento Disciplinar do Curso de Design sobre o Plano de Estudos 
e pequenos "retoques" nas cadeiras nucleares. Sem grandes desvios, fazer "correcções 
no terreno”, pequenas reflexões que acompanhem a própria reflexão (patente na exposição) 
dada como ponto de vista dos alunos – que seleccionaram as peças, e que incorpora uma 
eventual reformulação (agora necessária) do Plano de Estudos. Esta incorporação da 

DISPERSO 15.1

SEIS PONTOS CRÍTICOS PARA UMA REFLEXÃO 
SOBRE A LICENCIATURA EM DESIGN OU SEIS 
OPÇÕES PEDAGÓGICAS INADIÁVEIS PARA A 
REFORMULAÇÃO DO PLANO ESTUDOS
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opinião dos alunos na revisão da grelha da Licenciatura será feita num sentido crítico 
no conteúdo de cada uma das disciplinas. 
Se, até aqui, o eixo pedagógico (o grande quadro de referência) do Plano de Estudos nunca 
tinha sido "beliscado"– visto que apresenta um assumido posicionamento pedagógico claro 
e uma pedagogia clara, agora isso tomou-se necessário e forçosamente previsto. 

Nunca se questionou o eixo pedagógico que orientava toda a Licenciatura sob pena de não 
existirem 3 ou 4 ensinos e Licenciaturas diferentes dentro do próprio curso, no entanto, 
destacam-se então 6 pontos críticos para uma reflexão sobre a Licenciatura em Design 
ou 6 opções pedagógicas inadiáveis para uma reformulação do Plano de Estudos. 
A intenção de uma revisão do currículo do Curso é consolidar alguns pontos de reflexão 
que possam vir a constituir no interior do agrupamento disciplinar e dentro de todo 
o corpo docente uma base de trabalho para propostas de reestruturação de alguns 
conteúdos programáticos das disciplinas. 

Mas será que a estrutura medular e mais profunda, aquilo a que se chama o eixo peda-
gógico como filosofia e pedagogia de fundo, se deverá manter como está ou mesmo: 
será que os alunos entenderam mesmo bem que a sua formação não se trata apenas da 

transmissão de conhecimentos mas sim um posicionamento claro de ordem social e ética, 

que se põe ao longo do curso, sobre as didácticas que são ou devem ser seguidas? 

Tudo dentro de uma pedagogia de fundo que é a própria filosofia. 

Neste sentido, surge o primeiro ponto crítico: 

1. PEDAGOGIA PRAGMÁTICA-EMPÍRICA VERSUS 
PEDAGOGIA SOCIO-CRÍTICA. 

Deve caminhar-se para um ensino do tipo politécnico acentuando a componente de 
"formação profissional" ou, claramente, para um carácter universitário com acentuação 
duma atitude especulativa própria dum ensino teorizante? 

No primeiro caso correm-se os riscos da especialização extemporânea, no segundo os riscos 

dum generalismo abstracto. 

Existe sempre um confronto entre uma pedagogia e outra. 
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Todas as matérias, todos os conteúdos das disciplinas (sobretudo do agrupamento 
disciplinar de Design) têm que ter um catalisador, um cimento qualquer que coloca dentro 
de si pequenas partículas irregulares (próprias disciplinas e docentes de cada uma). 
Se se seguir uma pedagogia pragmática-empírica corre-se o risco de uma especialização 
extemporânea. Se se seguir uma pedagogia socio-crítica que não tenha tanto que ver com 
a preocupação da formação profissional... 

Ou seja, se se pretende que os alunos estejam mais preparados para conseguir 
transformar a realidade e não "seguir a realidade", porque a tal pedagogia pragmática-
-tecnocrática conduz a aprender a resolver os problemas que estão à vista (que 
precipitadamente os estudantes acham mais correcta)... Ninguém, nenhum responsável 
poderá dizer a um estudante do 1° ano o que acontecerá daqui a 5/10 anos... 

Então, a pedagogia pragmática é aquela que inferna do tal chamado realismo ingénuo 
e onde os alunos devem resolver os problemas que já existem. No fim do curso ficam 
todos habilitados para resolver aqueles problemas. Uma pedagogia profissional. 

Por outro lado, uma pedagogia social-crítica mais especulativa mas abstratizante, corre o 
risco de uma formação de "tontos" … capazes de reflectir sobre, mas incapazes de resolver 
o problema, de encontrar soluções, porque não dominam os meios próprios da projectação. 

E torna-se, então, legítimo os Professores interrogarem-se se devem seguir uma 
pedagogia ou outra. 

Para clarificar bem o que é uma Pedagogia Pragmática-empírica... 

A pura reprodução dos problemas reais das profissões, dentro duma óptica utilitarista 
e positivista, conduz habitualmente a fórmulas de ensino tecnocrático aparentemente 
modernizante, mas realmente retrógrado. 

Esta pedagogia esquelética é agora validada pela falaciosa teoria da "Escola da Vida" 
e pela chamada ligação directa à comunidade empresarial, que mais não é que aceitar 
perigosas dependências economicistas de curto prazo. 

É por isso que se defende a distanciação consciente e controlada relativamente ao real, 

Daciano da Costa, Disperso 15.1
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que permite construir um Programa (ou um método?) onde não haverá que "reproduzir" 
a realidade mas sim "simular" o processo. 
Compreende-se que não seja possível nem desejável esquecer o capital acumulado pela 
prática profissional dos docentes. Não é possível, por ser de difícil reconversão, nem 
desejável porque a própria natureza da disciplina exige o permanente enriquecimento do 
seu ensino com aquilo que o trabalho de projectação pode representar de investigação no 
Processo do Desenho. 

Isto é, enquanto que na pedagogia pragmática se fazem reproduções daquilo que se 
imagina que são os problemas reais, na pedagogia socio-crítica o que se pretende não 
é a reprodução, mas sim a representação, a simulação de resolução de problemas 
próprios do ambiente humano. 

Reproduzir não o problema mas, num "modelo" ou numa "representação", as caracte-
rísticas de um fenómeno para observar as suas leis e estudar as regras que possam 
levar os alunos a manifestar e desenvolver condutas adaptadas às situações naturais 
iguais ou parecidas às que virão depois a encontrar. Não é o mesmo que reproduzir a 
partir de uma "lista classificada de casos" onde se justaponham com crescente difi-
culdade um certo número de problemas do Design que, ao reflectir a realidade actual, 
estão automaticamente desactualizadas face à rapidíssima evolução de ideias, das 
necessidades da comunidade e do próprio mercado de trabalho. 

Dentro desta última pedagogia pragmática, surgem aquelas pedagogias que Ortega Gasset 
chamava de pedagogia silvestre "cada geração de arquitectos ou designers vai ensinar 
aquilo que faz honrada e honestamente no seu atelier”. Só que o que está a ensinar é uma 
representação do momento, da sua própria realidade. Nenhum profissional, se também 
docente, foge à regra de transportar para a escola, para o ensino aquilo que são os (seus) 
projectos alimentares (que não são simulação nenhuma da realidade, mas mesmo a 
realidade dura da renda) – honradíssima posição, mas que não é pedagogia, resulta numa 
e duma reprodução dos erros.

Por outro lado, a pedagogia socio-critica pode transformar-se numa fantasia delirante... 
com uma componente utópica, que não queremos ver afastada deste curso, mas que 
queremos compreender como uma vertente do verdadeiro realismo e do verdadeiro 
pragmatismo. 
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É necessário transpor para o nosso ensino as nossas inquietações, aquilo que é polémico 
e não só aquilo que é facturável. A pedagogia silvestre é o resultado de ensinar ingenua-
mente aquilo que se julga ser realismo objectivo. A máxima jesuíta "de pequenino é que 
se torce o pepino" não pode ser o mote, é má consciência cívica, é o não preparar o seu 
trabalho com e para os alunos, nem sequer é a chamada crítica pelo rabo do olho. 
A pedagogia silvestre é a que tem certezas... (esta é a pior versão da pedagogia tecnocrata). 

Temos, então, um confronto...

Correr o risco de ensinar a resolver problemas reais ou "ensinar a aprender a transformar” 
a realidade, qualquer que ela seja? 

Há que fazer uma opção, ainda que custe e dê trabalho, há que nos posicionar com uma 
orientação muito clara. A propósito deste balanço da exposição, não nos interessa no curso 
o electrodoméstico muito real e "direitinho", mas sim definir e consolidar o que estrutura 
essencialmente os conteúdos científicos e as didácticas das diversas disciplinas, que se 
devem articular entre si dentro duma lógica. E incutir no aluno este mesmo sistema lógico 
de que faz parte, inegavelmente, o Design como processo de transformar a vida 
e a realidade. 
Assim, nós, curso de Design, na estrutura pedagógica actual, apontamos para uma 
pedagogia sócio-crítica na primeira parte do curso (1° ciclo e parte do 2°) e procura 
articulá-la com uma pragmática-empírica na parte final do curso. 

[e como é que se atende a um eixo pedagógico sólido, que articule as duas pedagogias, 
num pobre espírito perturbado?] 

Alguns dos resultados revelam, por isso, um design de comportamento, muito diferente 
da engenharia do comportamento ("behaviourista") que decorre da pedagogia pragmática-
-empírica. 

O 1° ciclo organiza-se à volta de exercícios de uma certa natureza que se revelam 
nos 1° e 2° anos (e nas cadeiras de Teoria do Design do 3° e 4° anos), onde é claro 
um posicionamento de uma pedagogia socio-crítica. Os problemas são postos com
uma perspectiva que ultrapasse a resolução de problemas de Design. Resolução 
de problemas da vida e da realidade, e não problemas de Design, técnicos. 

Daciano da Costa, Disperso 15.1
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Ultrapassa-se isso no 2° ciclo, onde se trata de ensinar o projecto duro, o projecto como 
artefacto, em condições de resolver o tal problema imediato. Esse é o grande conflito: 
dar continuidade no 5° e 6° anos (a investigação no estágio também) à pedagogia socio-
crítica dos dois primeiros anos, depois de fundamentar o 3° e 4° anos na pedagogia 
pragmática-empírica. 

Ao dar eventualmente continuidade a este esquema, que é o do nosso "eixo pedagógico", 
onde e como deve ser feita a transição? E quem é que vai acentuar uma linha ou outra e, 
sem rupturas, a passagem de uma para a outra. 

De facto, pensa ter-se encontrado a solução para o encontro entre as duas pedagogias: no 
1° ciclo (1° e 2° anos) com as matérias teóricas incorporadas nas cadeiras de Design I e II/ 
Desenho I e II /Materiais I e II e no 2° ciclo, quando endurece o projecto, quando se 
enxugam os aspectos mais teóricos que informam o projecto nas disciplinas de Projecto e 
Tecnologias, e se deixa que na Teoria do Design se faça essa compensação da utopia.
 
Não se pode é continuar "assobiando e disfarçando" sem nunca tomar uma posição clara 
de uma ou de outra, é essencial ser e estar consciente desta opção pedagógica, inadiável 
para a reformulação do plano de estudos da Licenciatura. 

2. LICENCIATURA EM ARQUITECTURA DO DESIGN 
NA FACULDADE DE ARQUITECTURA 

O Plano de Estudos e as suas finalidades deverão reflectir o contexto da Escola de 
Arquitectura mantendo-se na proximidade disciplinar da arquitectura; ou, pelo contrário, 
deverá autonomizar-se disciplinarmente? 
No primeiro caso, corre-se o risco da especialização e deverá aproximar-se ainda mais e 
ter como finalidades muito específicas o Design de produtos para a Indústria da Construção; 
no segundo, deverá diversificar francamente as suas finalidades correndo o risco dum 
generalismo despistante. 

Na diversidade de escolas de Design, é evidente que cada curso reflecte o ambiente 
académico em que se inscreve. Na escola de Aveiro, com toda a sua componente científica 
e informática, o plano de estudos reflecte um determinado ordenamento sociocultural 
e até académico. 
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Na Faculdade de Arquitectura, existem características diferentes, temos um determinado 
peso e herança, a arquitectura existe como disciplina, e nós pertencemos a uma área do 
projecto que lhe é próxima. 
[e andamos todos ao mesmo? Ou temos que caracterizar bem os nossos cursos e 
qualquer dia temos todos que nos encontrar e fazer desaparecer a tal pedagogia 
silvestre? É legítimo continuarmos assim ou essa discussão tem que ser alargada?!?] 

Quanto ao nosso Curso de Licenciatura em Arquitectura do Design estar inserido na 
Faculdade de Arquitectura de Lisboa, isso garante uma proximidade porque dentro 
do mesmo território de reflexão e mercado de trabalho, se vão realizando cada vez 
mais produtos a montante do projecto, existem arquitectos cada mais inclinados para 
projectos/produtos que completem as lacunas que eles próprios pensam existir. E isso 
revela a importância do Design nas indústrias a montante da construção da arquitectura. 
Mas deveremos continuar a acentuar a proximidade da Arquitectura? 

Deveremos enveredar pela participação nas indústrias, consequente de estarmos na 
escola da Arquitectura, sejam ou não mais "chatas" e técnicas (as torneiras, o caixilho, 
a ferramenta, a dobradiça da porta, a própria porta, o berloque, etc., etc.)? Seremos 
designers desses, porque aí também se apresenta um mercado, sendo os arquitectos 
parceiros do mesmo mercado, mas doutro modo, e onde temos a garantia que somos 
precisos (atitude pragmática)? 

Ou não, não temos nada que ver com os arquitectos, design é "um e mais nenhum"?! 
O facto é que é necessário clarificar muito bem: porque o repertório de exercícios 
e trabalhos após uma definição de uma pedagogia clara, após um plano de estudos 
(revisto ou não, proximamente), vem a seguir aquilo que é a prática de trabalho dos 
nossos projectos realizados com os alunos. O reportório de exercícios deve ou não 
reflectir este mercado e este posicionamento!? A nossa reflexão, o nosso território 
de investigação deve ou não ser também próximo do da Arquitectura? 

Então, se temos o Tratadismo da Arquitectura, a Crítica da Arquitectura, a nossa própria 
e ainda a herança dos artesanatos, que devemos incorporar no nosso património, qual 
é a posição que devemos tomar? 

Este é, sem dúvida, um ponto crítico importante para a revisão do Plano de Estudos, 
e reclama uma discussão aberta. 

Daciano da Costa, Disperso 15.1
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3. DEVEREMOS OU NÃO SER UMA ESCOLA DE TENDÊNCIAS? 

O Design como Disciplina assimila as heranças da Arquitectura e do Artesanato 
mas cruza no seu território próprio as matérias das Artes e das Ciências. 

Mas considerando o Design como uma disciplina, ainda que próxima ou não da 
Arquitectura, dentro do tal arco da cultura do desenho, neste nosso ensino devem 
reconhecer-se linhas e filosofias próprias, tendências. Há, ou não, escolas de tendências, 
deixando desde já claro que apesar de tudo as escolas de tendências têm a sua 
importância? 

Mas quereremos antes que convivam diversas tendências numa mesma escola, essas 
sim que reflictam a realidade exterior à escola, e que no ensino importa clarificar: 

 • a de um Design Tecnológico (privilegia factores tecnico-económicos) 
 • a de um Design Sociológico - linguístico (factores socio-culturais) 
 • a de um Design "Artístico" (factores estéticos) 

Qual a tendência a acentuar dentro da cultura do projecto e do ordenamento socio-
-económico previsível. Para que "realidade"? 

Deverá ou não abrir-se mais "saídas" para o Curso, conforme já foi falado: Produto, Gráfico, 
Estruturas efémeras. 
É aqui que têm surgido alguns confrontos saudáveis… que é considerar-se que o design 
mais próximo da pesquisa plástica é aquele que é o melhor… pode não ser. Na Escola de 
Belas-Artes isso será certíssimo pela sua cultura e experiência, um design que privilegie a 
pesquisa plástica e próximo desta. Já não tanto numa escola de Arquitectura, onde o acto 
de projecto é aquele que domina. 

Ou seja, deveremos ou não ser uma escola de tendência? Ou, deliberadamente, assumimos 
a diversidade do projecto, mas de forma consciente, localizando até com determinado 
docente a tendência x, y ou z??? 

Deve existir uma maneira qualquer de um aluno reconhecer e não ser apanhado no meio de 
algo que não esperava ou pensava ser o curso na Faculdade. 
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4. CONTEÚDOS DAS CADEIRAS DO CURSO 

As disciplinas que rodeiam o Agrupamento Disciplinar das cadeiras próximas do Design 
deverão direccionar-se explicitamente para o Design ou, nas que for possível, deverão 
manter a sua autonomia disciplinar? 

Existem disciplinas que devem reflectir aquilo que é essencial na nossa cultura do 
Desenho e do Design, ou quais é que vêem legitimada a sua forma de estar no ensino de 
uma maneira autónoma? As Histórias... as tecnologias... nenhuma... 

5. A DURAÇÃO DO CURSO É DE 5 ANOS + 1 

Neste sentido, para além do conteúdo programático de cada cadeira e ano, já se chegou 
ao ponto de que o curso seria demasiado extenso? 

Deverá procurar-se um curso mais "compacto" ou as mudanças na Pedagogia e na 
Didáctica poderão obviar a esse facto negativo? 

No actual contexto (geral do País e da profissão) e nas actuais condições da Faculdade 
deverá ser aumentado no "numerus clausus"? 

Se os alunos da Faculdade de Arquitectura já são o "sortido fino", os super-estudantes 
com super-notas de entrada, faz mais sentido alargar o número de discentes e com isso 
reformular todo o corpo docente e plano de estudos, ou pelo contrário, deve-se reduzir o 
número de anos do currículo académico, e como? 

6. ABRIR AO EXTERIOR? 

O curso está finalmente em condições de se "abrir ao exterior", correndo os riscos de 
desvios ideológicos incontroláveis. 
Como deve abrir-se? 

 • Intensificando a participação da comunidade empresarial? 
 • Intensificando as relações com outras escolas nacionais ou estrangeiras. 

Daciano da Costa, Disperso 15.1
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 • Intensificando relações institucionais com centros Tecnológicos e outras? 
 • Promovendo regularmente Exposições, seminários e lições ou Conferências de 

especialistas nacionais e estrangeiros. 

As respostas parecem ser sempre sim, desde que não haja riscos. 

Já estaremos suficientemente seguros nesta altura para não resultar fragilizada 
a nossa relação com os interesses imediatistas de quem nos vai aparecer sob a forma 
de empresário e que vai perturbar a nossa orientação de investigação? 

Estaremos, já, robustos para isso? Robustecidos para ouvir daqui ou de acolá discursos 
que não cabem na nossa cultura (quanto mais melhor, ou mais barato melhor?)... mas, 
estaremos preparados para, libertos do complexo lusitano (esta marreca deste complexo 
de inferioridade lusitano), saber distinguir logo uma primeira pirueta de um suposto tipo 
extraordinário? 

Finalmente, relacionado com a estrutura pedagógica actual, serão corridos menos riscos 
se seguindo a pedagogia sócio-crítica, a escola estiver preparada para "receber de volta" os 
seus licenciados face a perspectivas inesperadas do mercado de trabalho. 

A Escola, com a sua capacidade científica e pedagógica e ampla no seu repertório de 
experiências em diversas áreas, deverá promover Pós-graduações de Especializações 
ou Mestrados especificamente na área disciplinar do Design abertos a outros licenciados. 
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Daciano da Costa, Disperso 15.2

FACULDADE DE ARQUITECTURA – UTL

PROJECTO A/ZERO, 

CICLO DE CONFERÊNCIAS, 

"Ética vs. Estética no Design" 

(vertentes do Ensino e do Exercício 

Profissional do Design). FA UTL, 

26/27 Outubro.

27 DE OUTUBRO 1999

Com várias soluções possíveis: 

 • com a estrutura já apresentada dos três ciclos: no 1° ciclo (1° e 2° anos) o design 
como ofício, no 2° ciclo (3º e 4° anos) o projecto como artefacto e no 3° ciclo (5° e 
6° anos) o projecto como enquadramento da produção; 

 • com formação alargada através da participação de outras instituições; 
 • com o chamado "regresso à escola"; 
 • com o nosso ensino tutorial. Só é possível com a nossa dimensão e herança do 

ensino da Faculdade de Belas-Artes, a experiência das oficinas e ateliers, ao contrário 
do ensino de massa, onde a didáctica é toda transformada face à relação do ensino 
para o colectivo e onde as ferramentas mais técnicas e informáticas fazem parte da 
realização do processo de aprendizagem. 
No ensino tutorial prevalece a relação de empatia, mais próxima e humanista, 
e principalmente "a manualidade", que confere a clareza de espírito. 

 • com mais questões sobre a formação, o território do Design e mercado de trabalho, 
e não "emprego", mais do que sobre a própria poética do Design. 
É importante rever esta posição, este confronto entre a sobrevivência como preocu-
pação máxima e a incerteza (certa e segura) que ninguém mais terá emprego certo 

DISPERSO 15.2

DANDO CONTINUIDADE À EXPOSIÇÃO DO EIXO 
PEDAGÓGICO, DA EVOLUÇÃO/ADAPTAÇÃO 
DO PLANO DE ESTUDOS E COMO ESTE 
PLANO DE ESTUDOS SE RESSENTE DO TAL 
ENSINO PRAGMÁTICO OU SÓCIO-CRÍTICO ? 
[APONTAMENTOS PARA O DEBATE]
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e seguro, a "civilização dos empregos acabou". Ao contrário do emprego das gerações 
anteriores, assiste-se ao desemprego estrutural, à liberdade sobre o "establishment", 
tendo todas as áreas trabalhos sucessivos sem empregos fixos e eternos. 
O mais importante não é saber o que é que os alunos irão fazer daqui a algum tempo 
e simular essas práticas, mas sim como estar preparado para enfrentar e resolver 
novos problemas. 

E o melhor momento para começar seja o que for, é precisamente o momento em que 
ainda se está a acabar alguma coisa. Há que listar os aspectos negativos e positivos, 
as falhas e os sucessos deste empreendimento, fazer um balanço com uma grande 
capacidade de organização. 

Para os alunos, futuros licenciados, já licenciados e designers desta Escola:
… deviam começar alguma coisa enquanto se está a acabar outra:

Consolidar as relações com CPD e iniciar com APD, beneficiando de inter-relações para 
a articulação com a comunidade empresarial, quer da produção quer da distribuição.

Reconhecer as verdadeiras falhas de comunicação.

Ser a massa crítica com as instituições à volta (enquadramento sócio-profissional).

Reconhecer os problemas deste ensino do Design, que não pode ser discutido por todo 
o corpo docente, mas por outro lado deveria ser “alargada a família” para discutir o 
Design entre alunos de todas as faculdade e professores convidados de outras pedago-
gias e escolas.

Não esquecer nunca a história do caçador de dragões e, de facto, saber ensinar design, 
porque na verdade ele existe, há Design.

E principalmente, a todos, manter sempre uma perspectiva alargada do ensino do Design 
como modo de estar e ser na vida.

“Ide, e que o Design vos acompanhe.”

Lisboa, Outubro de 1999
Daciano da Costa
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Daciano da Costa, Disperso 16

DISPERSO 16

OS NOVOS COMEÇOS E A PEDRA NA FUNDA 

Intervenção no Evento Mobilis 2000, 

promovido pela Cooperativa Árvore

JULHO DE 2000

Estamos a viver um período de novos começos, neste 2000 que começou muito antes, 
e que sentimos como ambiente de pós-guerra com o fim das economias regionais. 

Dentro de pouco tempo os designers serão os produtores dos seus próprios projectos, 
coisa que já acontece, ainda que não sistematicamente, repetindo o que ao fim e ao cabo 
aconteceu, sempre com os artesãos independentes e deste ponto de vista, artesão e 
designer são uma e a mesma coisa. 

Passaríamos a estar então na economia de reprodutibilidade e não já na economia da 
produção industrializada. 

Para os que viveram os fundamentalismos dos anos cinquenta e sessenta (esses outros 
anos de outros novos começos), dessas décadas do "objecto redentor” que só a qualidade 
da quantidade validava; isto parece uma enormidade ou um regresso envergonhado à 
pequena série artesanal e, quem sabe se ainda mais contraditoriamente, ao "múltiplo" 
do design de pesquisa num contexto adverso de globalização. 

[O meu mestre Frederico George lá dizia: "há muitas maneiras de se ser arquitecto" 
e digo eu agora que há muitas maneiras de se ser designer.] 

Haverá, e já há, muitas outras vidas, para os designers. Mas estou agora a pensar só 
naqueles que continuam ligados à produção de objectos. 

Em cada geração, os designers têm que começar de novo porque, por natureza da 
profissão, estão sempre no princípio das coisa e as coisas são sempre diferentes para 
que possam cumprir o seu papel de vestígios da vida. 

Mas é claro que haverá certamente um mercado cada vez maior e mais globalizado
 da tralha banal, baratana e obsolescente, culturalmente desqualificada e revestida 
pela miséria dos baixos salários e da insegurança social dessas longínquas paragens 

Dispersos.indd   223 16-03-2011   15:33:22



224

donde vêm. (Esses produtos com consequências incontroláveis para o ambiente e para 
a sociedade). Mas também já ai está uma reacção reguladora espontânea, com um 
mercado intersticial para os "objectos do desejo", de pequena produção de qualidade, 
para contrariar essa inquietante globalização dos mercados. Será ainda um pequeno 
mercado inevitavelmente elitista mas é já um novo começo e é já a pedra na funda. 

Na "Nova Economia" nem tudo será massificado, nem tudo será volátil e a materialidade 
do design veio para ficar, desde a economia de sobrevivência à economia da abundância. 

Entre designers e pequenos empresários poderão mais sistematicamente surgir parcerias 
(A. C. E.s com acesso a Fundos Estruturais?) de concepção-produção-edição de produtos, 
partilhando equitativamente investimento, riscos e mais valias. Seria assim ultrapassada 
a "civilização do royalty" e respectivo anedotário dos direitos de autor quase sempre 
frustrados, quase sempre com quebras de confiança e de solidariedade entre criadores 
e editores. Contornava-se assim também o ilusório estatuto de profissional liberal em 
regime livre que é a forma de maior dependência social que conheço.
 
Tenho consciência de que na educação dos designers terá de contar-se com a clarividência 

da manualidade como modo inteligente de regressar ao saber fazer e à autonomia cultural 
e económica. 

É outra maneira de se ser designer. 

Neste certame, MOBILlS 2000, estão cá todas as partes interessadas: é um bom começo 
para "novos começos". 

Julho de 2000 
Daciano da Costa
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Daciano da Costa, Disperso 17

DISPERSO 17

SISTEMA LÓGICO DO DESIGN
DEFINIÇÃO DE FORMA COMO OBSTÁCULO 
AO CONCEITO DE DESIGN

Texto preliminar para preparação do 

"MANUAL CRÍTICO PARA O DESIGN 

NO SECTOR DA CRISTALARIA", 

elaborado no Atelier Daciano da Costa, 

em 2003

2003

A grande novidade de objectos a que se é chamado a dar forma é um primeiro obstáculo 
a definições generalizáveis da Forma. Nas definições de um conceito de Forma é um 
dado indispensável para a construção duma Teoria do Design e sem rodeios e assumindo 
exclusões redutoras teremos que avançar com reformas princípios e fundamentados nos 
próprios procedimentos conceptuais operativos do Processo do Design. 

A própria materialidade do objecto de Design e a sua condição de estrutura física, justifica 
que procedimentos conceptuais e operativos sejam o instrumento de reflexão teórica 
privilegiando também o carácter colectivo dessa reflexão propõe que seja feita a sua 
racionalização tomando como base de trabalho aceitável a delimitação desse instrumento 
do Processo do Design um "Sistema Lógico do Design" que permita participações e 
interpretações objectivas sem armistícios finais envergonhados. Não podemos continuar 
a viver de "chavões" como aquilo de que a "Forma requer a Função" e outras que tais. 
Será evidentemente redutor mas será certamente o melhor modo de ultrapassar um 
dos obstáculos epistemológicos da definição do Design. 

Definição sempre provisória e aberta a discussões futuras. 

Notas acerca da Forma do Objecto 

1. INTRODUÇÃO 

A intervenção deste texto é a da abordagem objectiva dos problemas da cor do objecto 
como elemento da forma. Por questões de unidade generalizáveis a todas as estruturas 
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físicas e não redutoramente aos objectos é próprio dum "Sistema Lógico da Forma" 
considerem a cor, a textura e o padrão como atributos visuais da forma e como elementos 
da Forma prevalecem o Espaço o Volume e a Silhueta mas a usada no objecto de Design 
mais correntemente à dimensão da mão e dos Gestos Imediatos (se considerarmos as 
instâncias do Espaço Existencial) sem a acertar o conceito e inverter essa caracterização 
Teórica em Elementos e Atributos da Forma das estruturas físicas do Ambiente Humano. 

Não nos deve surpreender o facto de que "cor e textura" de um objecto sejam corrente-
mente um Elemento da Forma e não um atributo que por exemplo a cor nos objectos 
arquitectónicos é um atributo visual da Forma e não um Elemento. 

Adquirida essa diferença de interpretação e aplicação do conceito justifica-se que nos 
ocupemos da cor como elemento e não como atributo da forma dos objectos. 

Naturalmente que não se está a defender uma espécie de primado da cor e o objecto 
enquanto "indivíduo técnico" é sempre uma estrutura visualmente comprometida com 
um material, um método de produção e um desígnio de função de uso mas estamos aqui 
no domínio particular da comunicação pela cor, potenciadora do significado do objecto 
(se aceitamos uma perspectiva linguística que um objecto tem as três dimensões dum 
signo: Sintática, Pragmática e Semântica), quer dizer que o objecto é o suporte duma 
mensagem que deve ser passada de um modo limpo e que deve permitir uma recepção 
clara. No domínio da percepção, mas com alguns riscos de subalternidade indesejável, 
é possível categorizar os efeitos psicológicos de cada uma das cores e até adequar a cor 
de um objecto à sua função de uso. Poderá ainda falar-se de efeitos psico-fisiológicos 
da cor mas é certamente uma aquisição cultural que devemos falar quando se pretende 
uma eficácia da cor quer no momento da escolha de um objecto quer durante o seu uso 
principal quando da sua função. Teremos assim que rejeitar subjectivismos e sobretudo 
manipulações. 

Dispersos.indd   226 16-03-2011   15:33:22



Dispersos.indd   227 16-03-2011   15:33:22



Dispersos.indd   228 16-03-2011   15:33:22



Dispersos.indd   229 16-03-2011   15:33:22


