
esquisso como estética do 
processo arquitetónico

sketch as aesthetics of the architectural process



“ o desenvolvimento de estéticas de produção de desenho, por
vezes quase diarísticas, de viagem, registo e anotação, faz parte
da estética do processo arquitetónico, por vezes inseparáveis
do exercício e da prática do projeto.”
"The development of aesthetic production drawing, sometimes
almost everyday, travel, registration and annotation, is part of
the aesthetic of the architectural process, sometimes
inseparable from the exercise and practice of design."



esquisso como anotação e 
escrita do projeto

sketch as annotation and writing project



exposição Caveiras, casas, pedras e uma figueira
3ª edição da Trienal de Arquitetura de Lisboa
nov2013 a fev 2014

Pensar a arquitetura e a arte a partir de uma
disciplina: o desenho
Thinking about architecture and art from a
discipline: the drawing

Júlio Pomar, Álvaro Siza Vieira, Fernando Lanhas, Luís Noronha da Costa 



O ponto de partida foram um conjunto de
desenhos e gravuras de Júlio Pomar que
apresentam caveiras e esqueletos – arquiteturas
do corpo, por assim dizer.
The starting point was a set of drawings and
prints by Júlio Pomar that feature skulls and
skeletons - architectures of the body.

Desenho de Júlio Pomar é um pintor português. Pertence à 3ª geração de pintores modernistas portugueses





Possuem uma dimensão muito menos simbólica, muito mais 
crua, de tentar compreender a estrutura – ou seja, a razão 
da forma – de um corpo.
Have a much less symbolic dimension, trying to understand 
the structure - the reason for the shape - of a body.



Estes desenhos, de facto, não são da figueira, mas da
forma como uma figueira pode ser compreendida no
movimento que o subtil vento lhe confere.
These drawings are not the fig tree, but the way a fig tree
can be understood in the movement that gives it the
subtle wind.

Desenho de Júlio Pomar - figueira



Desenho de Júlio Pomar - figueira



A relação com os desenhos de arquitetura de
Álvaro Siza Vieira surgiram a partir da
necessidade de mostrar os métodos
completamente distintos de usar o desenho
como modo de pensamento e compreensão do
próprio processo criativo.
The relationship with the architectural drawings 
of Álvaro Siza Vieira emerged from the need to 
show completely different methods to use 
drawing as a way of thinking and understanding 
of the creative process itself.

desenhos do projecto de Haia – Siza Vieira



O desenho é, então, uma ossatura do mundo tal como o podemos 
compreender.
Curiosamente, nunca como o conseguimos ver.
The drawing is then one bone structure of the world as we can understand.
Interestingly, as we can never see.
Delfim Sardo



esquisso como estrutura formal
sketch as a formal structure





Manuel Aires Mateus, Sede da EDP, Lisboa, Aterro da Boavista, Portugal, em construção. 






























