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4. Unidade Curricular

 1

6. Ano curricular

º

º

5. Área Científica

2º Semestre

7. Tipo de Unidade Curricular / Semestre

Arquitectura e Artes (3º Ciclo)

1. Unidade Orgânica
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8. Tipo de aula e carga horária (tempo de trabalho)

 15,00

9. Créditos

Aulas Teóricas:

Aulas Práticas:

Aulas Teórico-práticas:

Orientação Tutorial:

10. Coordenador da Área Científica

11. Regente

Profª Doutora Arqtª MARIA JOÃO DOS REIS MOREIRA SOARES

12. Assistentes

13. Língua de ensino

Português

14. Objectivos Gerais

Aprofundar as seguintes questões: o que é a epistemologia da arquitectura? De que modo é 

que a epistemologia da arquitectura - como teoria do conhecimento e da justificação - se afasta , 

ou se aproxima, da história e da teoria? Qual é o contributo da epistemologia para a 

arquitectura na contemporaneidade? Qual o valor do erro, como justificação e /ou verdade, no 

estabelecimento de um meta-modernismo?  

Procurar  a pertinência de uma arquitecturologia (uma morfogenética da arquitectura).

15. Objectivos Específicos

Discussão dos seguintes pontos: Justificação e verdade (imagem e mente); Consciência e 

razão (compreensão e sentido); Sociedade e conhecimento; Justificação, verdade e 

conhecimento; Aparência, realidade, e erro; Géneses da justificação e do conhecimento: casos 

de estudo; Para uma arquitecturologia: casos de estudo; ACREDITAR JUSTIFICAR 

CONHECER - morfogenética da arquitectura ou arquitecturologia.

Pretende-se que o aluno do seminário: identifique temas gerais e questões da epistemologia 

enquanto disciplina, compreenda os aspectos nucleares do debate epistemológico; organize um 

pensamento cruzado entre este debate e o discurso arquitectónico; elabore sobre o 

conhecimento da arquitectura na contemporaneidade, tornando-o matéria concreta de 

investigação.

16. Competências a adquirir
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O seminário terá por base aulas de teor teórico, consubstanciadas por exposição oral e por 

meios multimédia (como, por exemplo, diapositivos PowerPoint). A metodologia para a 

exposição da matéria procurará enfatizar o valor da crítica e do debate, promovendo a 

exposição/discussão.

Prevê-se  a possibilidade de, num certo número de aulas, haver um(a) Professor(a) 

convidado(a), de acordo com os conteúdos programáticos, de modo a aprofundar questões da 

matéria e a enriquecer o debate crítico.

17. Metodologia de ensino

18. Conteúdos Programáticos
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O que é a epistemologia? O que é o conhecimento - conhecimento em si e por si?

Como em qualquer campo de cariz filosófico, a procura do caminho para uma - possível - 

resposta é complexo senão mesmo aporético. No entanto, fundamental.

Fundamental num momento de difícil definição. Vivemos num princípio de século hesitante na 

afirmação da sua identidade. A arquitectura, na contemporaneidade, sucumbe a esta hesitação . 

Uma epistemologia da arquitectura torna-se premente no entendimento de quem somos e do 

que fazemos enquanto arquitectos.

Os objectivos gerais do conteúdo programático passam pelas seguintes questões:

_ O que é a epistemologia da arquitectura? 

_ De que modo é que a epistemologia da arquitectura - como teoria do conhecimento e da 

justificação - se afasta, ou se aproxima, da história e da teoria? 

_ Qual é o contributo da epistemologia para a arquitectura na contemporaneidade? 

_ Qual o valor do erro, como justificação e/ou verdade, no estabelecimento de um 

meta-modernismo?  

_ Que caminho para uma arquitecturologia (uma morfogenética da arquitectura)?

Morfogénese como a procura do conhecimento em si e por si.

Os objectivos específicos, organizados de modo a interceptarem as questões antes apontadas , 

passam pelos seguintes tópicos:

_ Introdução: Para uma epistemologia da arquitectura. 

1ª parte:

_ I.Justificação e verdade (imagem e mente). Teorias da percepção.

_ II.Consciência e razão (compreensão e sentido). A epistemologia e a memória (passado e 

sua reconstrução.

_ III.Sociedade e conhecimento. Testemunho: ver e acreditar.

2ª parte:

_ IV.Justificação, verdade e conhecimento. Arquitectura, artes e ciências.

_ V.Aparência, realidade, e erro. Princípios metodológicos na estipulação convencional de 

princípios como 'verdadeiro' ou 'falso'. O espaço para a dúvida.

_ VI.Géneses da justificação e do conhecimento: casos de estudo. 'Dissecação' de obras 

arquitectónicos na, procura do seu conhecimento.

_ VII.Para uma arquitecturologia: casos de estudo. 'Dissecação' de obras arquitectónicos, na 

procura do seu conhecimento - da actualidade ao passado (da justificação situacional, 

justificação doxísta, até ao retorno a um possível conhecimento).

_ VIII.ACREDITAR JUSTIFICAR CONHECER - morfogenética da arquitectura ou 

arquitecturologia.

A primeira parte dos objectivos específicos demarca-se por uma abordagem mais abstracta, de 

modo a reconhecer-se no vocabulário da epistemologia uma ferramenta para a abordagem à 

segunda parte dos mesmos objectivos - esta centrada, especificamente, sobre a 

transdisciplinaridade e a arquitectura.
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Devido à natureza do curso, procurar-se-á, para além da participação nas aulas (10% da 

avaliação), a elaboração, por parte dos alunos, de dois documentos escritos /ensaios (o primeiro 

valerá 30% da avaliação e o segundo valerá 60% da mesma). Os documentos deverão resultar 

da investigação, suportada pelo conteúdo programático do seminário, desenvolvida por cada 

aluno.

19. Métodos de Avaliação

As aulas referentes ao seminário, serão apoiadas por um conjunto de obras bibliográficas 

internacionais. Obras referentes ao tema da epistemologia no geral; obras referentes ao tema 

da epistemologia, a arquitectura e/ou as artes visuais; obras referentes ao tema da arquitectura 

moderna e/ou a arquitectura e as outras artes. Prevê-se a distribuição (em PDF), durante o 

período das aulas, de textos bibliográficos específicos de acompanhamento ao conteúdo do 

programa.

20. Recursos Didácticos

Arquitectura

Conhecimento

Justificação 

Morfogénese

Contemporaneidade

21. Palavras Chave
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Audi, RobertAutor(es):

23. Bibliografia Principal

Epistemology: a Contemporary Introduction to the Theory of KnowledgeTitulo:

Edição: 3ª Edição

London, New York

 2010

Local:

Ano:

RoutledgeEditora:

Hughes, FrancescaAutor(es):

The Architecture of error: Matter, Measure, and the Misadventures of 

Precision

Titulo:

Edição: !ª Edição

Cambridge

 2014

Local:

Ano:

MIT PressEditora:

Russel, BertrandAutor(es):

Theory of Knowledge: the 1913 ManuscriptTitulo:

Edição: 2ª Edição

London, New York

 1992

Local:

Ano:

RoutledgeEditora:

Tournikiotis, PanayotisAutor(es):

24. Bibliografia Complementar

The Historiography of Modern ArchitectureTitulo:

Edição: 1ª Edição

Cambridge

 1999

Local:

Ano:

MIT PressEditora:

Vidler, AnthonyAutor(es):

Histories of the Immediate Present: Inventing Architectural ModernismTitulo:

Edição: 1ª Edição

Cambridge

 2008

Local:

Ano:

MIT PressEditora:
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-
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Acesso público

Versão 1,0

Profª Doutora Arqtª MARIA JOÃO DOS REIS 

MOREIRA SOARES
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