
Arquitetura e estética

É um contentamento quando perante
uma peça de arte se sente um calor-
zinho interior que se transforma e se
conclui num sorriso prazeroso. A pior

parte vem depois… O questionamento e a tenta-
tiva de racionalizar o porquê de tal fenómeno
acontecer e a frustração de não conseguir atingir
explicação satisfatória. 

A estética na arquitetura é uma disciplina com-
plexa, recompensadora, mas paradoxalmente
ingrata. Será um projeto que não passou do pa-
pel uma obra de arte? Como se pode apreciar
realmente uma obra de arquitetura sem percor-
rer o espaço e sem ver a luz a definir ascetica-
mente os ambientes? E o que será de um senti-
mento gerado ao ver um esboço de Corbusier?
Será esse sentimento errado ou desprovido de
qualquer razão? Em outras artes como a pintura
ou a escultura, a distância entre a ideia e o pro-
duto final é razoavelmente curta. Quer estejamos
a avaliar obras de arte com processos distintos
(realistas ou abstratos, intuitivos ou racionais), o
caminho entre o cérebro do artista e o “pincel”,
não terá à partida grandes obstáculos externos.
A “atormentada” mente artística poderá até gerar
várias barreiras e solavancos, mas são parte do

processo sensitivo que o artista terá de suportar
e não propriamente condicionalismos externos.
Em arquitetura, são muitos os fatores externos
a condicionar a obra. Separemos os fatores “nor-
mais” daqueles que são construídos autoritaria-
mente: Os avanços tecnológicos fazem parte do
proces so criativo. Permitem ao artista experi-
mentar novas soluções e abrir portas à imagi-
nação. Na escultura criaram-se goivas, limas e
impressoras 3D. Na pintura, a litografia ganhou
espaço, e as telas variam consoante o objetivo
ou simplesmente com a disponibilidade. Em ar-
quitetura, o terreno pode ser inclinado, esguio,
maior ou menor; a obra pode contemplar os
mais variados materiais e as mais variadas so-
luções construtivas, mas a grande diferença são
as regulações e normas que têm de ser obriga-
toriamente cumpri das. Ainda bem que não existe

um PDM da pintu ra, mas ainda bem que existe
em arquitetura; no entanto é importante para a
perceção artística, estar consciente destas mes-
mas limitações que o arquiteto sofre durante o
longo processo que é construir uma obra. A arte
distingue-se do ofício; a primeira é livre, a outra
é remunerada. Olha-se a primeira como uma
ocupação que é agradável por si própria; olha-
se a segunda enquanto traba lho, isto é, uma ocu-
pação que por si só é penosa. |

Descubra o autor deste texto.

João Ruela Sousa

Arquitetura e outras coisas

U ma vida com transtorno do espec-
tro autista é uma vida com especi-
ficidades, e isso é hoje mais ou me-
nos reconhecido. 

“Ora, especificidades têm todas as vidas”, dirão
alguns. Sim, isso também é reconhecido por
qualquer pessoa minimamente informada, ou
até desinformada, nestes tempos de verdades
duvidosas e “fake news”. 

Chamar particularmente a atenção para as
especificidades de uma vida afetada por trans-
tornos do espectro autista, ou outro tipo de sin-
gularidades enquadráveis nas Perturbações do
Neurodesenvolvimento justifica-se porquê? 

- Quando na escola dos nossos filhos afetados
por uma perturbação deste tipo, os professores
simplesmente desesperam e não sabem como
fazer para enquadrar aquela criança, que não
escreve, responde muito assertivamente, ro-
çando a falta de educação, se balança na cadeira
ou bate repetidamente com os pés no chão; 

- Quando a escola nos diz que, dadas as cir-

cunstâncias, a criança terá de ficar retida, pois
não é possível avaliá-la; 

-Quando na família e na escola muitos nos
dizem que talvez o que esteja a faltar seja…uma
boa palmada ou uma disciplina mais pesada; 

- Quando os nossos filhos não são capazes
de conviver com os colegas nem de ir a uma
festa de anos mesmo que hipoteticamente con-
vidados; 

- Quando os nossos filhos se recusam a ir à
escola, porque nada do que lá se passa faz sen-
tido para eles, e temos que explicar às instâncias
escolares que parece esquisito, mas… para quem
conhece, e está por dentro do percurso desta
vida, faz sentido, um sentido diferente.

Chamar a atenção porquê? 
- Quando os nossos filhos revelam uma ca-

pacidade fantástica para entender fenómenos
e fórmulas complexas que, após 20 anos de es-
cola nós não entendemos perfeitamente; 

- Quando os nossos filhos são perspicazes e
sensíveis, e nos ensinam coisas novas sobre

imensas matérias, mesmo que sobre banda de-
senhada japonesa e videojogos; 

- Quando os nossos filhos, após justificarem
de uma forma absolutamente lógica, inatacável
e angustiante, que não acham mais-valia ne-
nhuma a frequentar o ensino normal, mas se
abalançam a tentar programar um videojogo; 

- Quando os nossos filhos, com acompanha-
mento profissional, mas também cúmplice en-
tendimento familiar, se revelam, afinal, capazes
de fazer quase tudo, e finalmente até se inserem
em muitas rotinas sociais; 

- Quando os nossos filhos se revelam cidadãos
afinal tão corretos, cumpridores e preocupados
com o bem-estar geral.

É preciso chamar a atenção para as dificul-
dades do percurso. 

Para que nenhum destes cidadãos fique pelo
caminho, para que ninguém tenha o direito de
interromper o percurso. 

Se o professor souber mais, se a educadora do
jardim de infância souber mais, se a diretora de

turma souber mais, se a família souber mais, se
o dono da empresa souber mais, fica tudo igual? 

A esperança da Associação Pais e Amigos Ha-
bilitar é que saber mais é condição para fazer
melhor, para viabilizar o percurso. 

É preciso chamar a atenção. |
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