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APRESENTAÇÃO

Pátio. O vazio intemporal em Arquitectura.
Tiago João Mamede Ferreira Duarte

Este trabalho pretende fazer a nóesis de Pátio como o vazio intemporal em
arquitectura, sendo assim, deste modo, no seguimento disso, a génese do
interesse desta dissertação de Mestrado.
Os objectivos a atingir são uma reflexão etimológica da palavra Pátio no senso
conceptual transposto á eidética operativa do léxico próprio de Arquitectura,
fazer uma abordagem panorâmica objectiva do seu uso em Arquitectura,
resolver um conflito intelectual milenar em torno da Domus Romana no
contexto de Pátio, ao que chamamos de ― O Erro de Vitruvius‖ e a dialogia do
trabalho prático de Arquitectura do ano 2018/19 inserido no contexto e sua
conclusão como justificação operativa de caso.

Palavras-chave: Pátio, Pátio-Arquitectónico, Pátio-Urbano.
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PRESENTATION

Pátio (Courtyard). The intemporal emptiness in Architecture.
Tiago João Mamede Ferreira Duarte

This work pretends to make a nóesis off Pátio (Courtyard) as the intemporal
emptiness in architecture, being, as this, in this mode, in the following of that,
the genesis of the interest of this master dissertation.
The objectives to fulfill are the etymologic reflection of the Word Pátio
(Courtyard) in the conceptual sense transposed at the operative eidetic on
Architecture own lexis, make a objective panoramic approach of its use in
Architecture, resolve the millenary intellectual conflict around the Roman
Domus in the context of Pátio (courtyard), that we called ―The Vitruvius Error‖
and the dialogia of the Architectural practical work of the year 2018/19 inserted
in the context and its conclusion as operative justification of case.

Keywords: Courtyard, Architectural-courtyard, Urban-courtyard.
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1. INTRODUÇÃO
A exposição do tema começa por aferir a noção conceptual da palavra Pátio
com o necessário primário suporte inteligível disso. Dele, vamos ensaiar
filosoficamente a nossa definição com intuito de a fazer universal com
legitimidade ao léxico disciplinar de Arquitectura. A partir desta, transposta à
física daquilo que é o trabalho em arquitectura, vamos entender dois novos
conceitos como neologia operativa. Pátio-Arquitectónico e Pátio-Urbano.

Para ter uma dialogia daquilo que tratamos, vamos fazer uma apresentação
panorâmica de exemplos específicos como referência de caso em Arquitectura
e Urbanismo. Isto para nos contextualizarmos genericamente.

Por inter-relação com o tema, vamos abordar um milenar conflito universal no
contexto da Domus Romana resolvendo os dois problemas fundamentais que
ocorrem em si. Portanto, entender a grande diferença entre Atrium e
Cavaedium no concomitante inteligível daquilo que disso devemos entender
respectivamente por Opaion/Clarabóia e Pátio e vamos resolver a altercação
de Impluvium e Compluvium na verdadeira razão dos termos.
Tudo aquilo a que chamamos ―Erro de Vitrúvio‖.

Inserido no contexto génese da dissertação de mestrado, apresentaremos o
trabalho prático de Arquitectura do ano lectivo de 2018/19, do autor, para fazer
o nexo inteligível do objecto de estudo académico que nos trouxe aqui.

Esta investigação pretende ser resoluta de entendimento de tudo aquilo que
nos propusemos a fazer no debater do tema com a total noção senso disso.
Isto é, daquilo que urge ser necessário entender como substancial de ser, o
nosso argumento de Pátio, o vazio intemporal em Arquitectura.
Importa referir que dissertámos recorrendo a neologismos nossos, estes quais
tomam sentido de ordem no processo de pensamento do inteligível que
pretendemos alcançar por exegese do conteúdo.

Tiago João Mamede Ferreira Duarte
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2. O VAZIO INTEMPORAL EM ARQUITECTURA
2.1. PÁTIO

2.1.1.

CONCEITO

Começar esta dissertação com fundamento, necessita certamente de uma
noésis suportada pelas definições daquilo que em Sociedade é disposto ao
entendimento de conceitos: Dicionários, literatura cujo conceito é abordado e
Etimologia. Portanto, iremos começar por dispor no documento um conjunto de
definições que colectamos para o que queremos entender.
Este é o ponto de partida.

No Dicionário de Vocabulário técnico e crítico de arquitectura define-se o pátio
como um ―recinto murado e descoberto no interior de um edifício ou rodeado de
edifícios.‖
(Bonifácio & Rodrigues & Sousa, 2002)
Em Vocabulário Arquitectónico ilustrado, o pátio é definido como um ―[...]
espaço fechado com paredes ou galerias que, em casas ou outros edifícios, se
deixa exposto. […]‖
(Martinez, 1980)
Em A Dictionary of Architecture, é descrito como ―[...] uma área aberta
encerrada por paredes ou edifícios, tal como um espaço deixado a descoberto
para admissão de luz e ar [...]‖.
(Curl, 1937, tradução nossa)
No Dictionary of Architecture, é descrito como ―espaço exterior parcialmente ou
totalmente circundado pelo edifício qual pertence‖
(Saylor, 1963, tradução nossa)

Tiago João Mamede Ferreira Duarte
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Pateo, do verbo latino: Patēo, ĕs, ui, ēre, v. int., significa ― estar aberto,
exposto; estender-se; abrir-se; estar descoberto; manifestar-se; ser evidente.
(Azevedo, 1950)
No texto documental ―o que é um pátio interno?‖, o pátio destaca-se, além de
ser um espaço de organização e de distribuição, por ser um lugar protegido e
que une os vários elementos da casa. Normalmente localizado no centro da
casa, este que é um local íntimo e privado, proporciona a sensação de
clausura, protecção, segurança transformando-se num espaço dedicado ao
ambiente familiar, ou até mesmo um paraíso privado.
O pátio é um espaço que se encontra delimitado pelas dependências ou limites
da casa.
(Alves, 2005)
Em ―Pátios, 5000 años de evolución desde la antiguedad hasta nuestros dias‖,
resumidamente, Pátio é o espaço delimitado por paredes ou ―parcialmente‖
aberto, com grande importância na história da humanidade, disposto em si á
natureza específica do seu uso (origem tipológica) e com definição de espaço
num ―domínio figurado‖ (origem arquetípica).
(Blaser, 2004, tradução nossa)

Recorrendo a dicionário:
Pateo, Patere, Patui
verb
conjugation: 2nd conjugation
Definitions:
be well known
extend
lie open, be accessible
stand open, be open
(Mahoney, 2020a)
Patior, Pati, Passus
verb
conjugation: 3rd conjugation
voice: deponent
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Definitions:
allow
permit
suffer
undergo, endure
(Mahoney, 2020b)

Dispondo-nos de Courtyard como tradução da palavra Pátio para Inglês, língua
assumida como a mais universal em sociedade global, eis o que ficámos a
entender da sua pesquisa.
Recorrendo a dicionário:
Courtyard noun
a court or enclosure adjacent to a building (such as a house or palace)
More Definitions for courtyard
an open space that is surrounded completely or partly by a building or group of
buildings
(Merriam-Webster, 2020a)

Recorrendo a outro dicionário:
Courtyard noun
An unroofed area that is completely or partially enclosed by walls or buildings, typically
one forming part of a castle or large house.
(Oxford University Press, 2020a)

Recorrendo a outro dicionário:
Courtyard noun
a court open to the sky, especially one enclosed on all four sides.
(Random House Unabridged Dictionary, 2020a)

Contudo, para melhor entender o conceito, é preciso saber que, Courtyard é
uma palavra composta por compressão e é importante aferir o significado dos
dois termos que a formam. Court + Yard.
Para Court:
Recorrendo a dicionário:
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21

Pátio. O intemporal vazio em Arquitectura.

Court noun, often attributive
2a (1)
a: manor house or large building surrounded by usually enclosed grounds
Hampton Court
b: an open space enclosed wholly or partly by buildings or circumscribed by a single
building the court at the center of the palace
(Merriam-Webster, 2020b)

Recorrendo a outro dicionário:
Court noun
2.1. A quadrangular area surrounded by a building or group of buildings.
(Oxford University Press, 2020b)

Recorrendo a outro dicionário:
Court noun
2. an area open to the sky and mostly or entirely surrounded by buildings, walls,etc.
(Random House Unabridged Dictionary, 2020b)

Para Yard:
Recorrendo a dicionário:
Yard noun
1
a: a small usually walled and often paved area open to the sky and adjacent to a
building : COURT
b: the grounds of a building or group of buildings
(Merriam-Webster, 2020c)

Recorrendo a outro dicionário:
Yard2 noun
1. British - A piece of uncultivated ground adjoining a building, typically one enclosed by
walls or other buildings.
3. West Indian - A house and the land attached.
(Oxford University Press, 2020c)
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Recorrendo a outro dicionário:
Yard2 noun
1. the ground that immediately adjoins or surrounds a house, public building, or other
structure.
2. an enclosed area outdoors, often paved and surrounded by or adjacent to a building;
court.
4. an outdoor enclosure designed for the exercise of students, inmates, etc.:a prison
yard.
5. an outdoor space surrounded by a group of buildings, as on a college campus.
(Random House Unabridged Dictionary, 2020c)

Mediante o entendimento sincrético de todas estas definições, percebemos da
legitimidade da investigação chegar à nossa definição concreta disposta ao
léxico conceptual operativo da disciplina de arquitectura.
A nossa sugestão define-se como:
―Espaço ou Não-Espaço que morfologicamente se caracteriza por uma
projecção espacial de figuração perimetral definida, regular ou irregular, com
planos verticais projectados e entendidos com nexo mínimo na dimensão da
altura da contenção antropológica, presumindo-o, assim, no senso psicológico
de espaço encerrado em-si, definido pelo vazio que resulta do processo lógico
de o fazer existir espaço ou não-espaço a partir da própria envolvência
matérica que o cria e o dispõe a céu aberto. Assim, enquanto Espaço,
dimensiona-se na contenção antropológica e enquanto Não-Espaço, espaço
que, ainda que o sendo, se dimensiona na negação de si-mesmo a essa razão
antropológica. Como tal, assim é usado para soluções projectuais de espaço
ou não-espaço que, cujos quais, no operativamente disso, tratam de noções
relativas a protecção, intimidade, luz, escala, proporção, ar, organização
espacial, fundamentando assim o seu microcosmo específico de situação.
Existem duas ideias gerais de Pátio: Pátio-Arquitectónico e Pátio-Urbano.
O primeiro está somente disposto ao edifício em si, dentro ou fora de si por
adjacência de contacto. Em todas as suas variantes.
O segundo está somente disposto a um contexto urbano, fruto da concepção
do traçado urbano, cuja malha urbana do construído o define de si. Em todas
as suas variantes.‖
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Esta é a definição de Pátio qual pretendemos para nós.
Na medida do entendimento disto a dissertação pretende assumir o comando
significado do conceito nos termos quais nos fizemos explicar.
Contudo, encontrámos na investigação uma palavra que exprime uma ideia
muito importante para o conceito de Pátio, que julgamos ser a ideia mais
primária deste conceito. Essa palavra é Cavaedium.
Recorrendo a dicionário:
Cavaedium, Cavaedii
noun
nd
declension: 2 declension
gender: neuter
Definitions:
(avus aedium)
inner court of a Roman house
(Mahoney, 2020c)

Esta é a definição estrita à palavra. Porém desconstrui-la de descompressão é
importante para verdadeiramente a compreender.
Recorrendo a dicionário:
Cava, Cavus, Cavum
Adjective
Definitions:
deep, having deep channel
having cavity inside (concealing)
sunken
Definitions:
(of waning moon)
concave
enveloping
hollow, excavated, hollowed out
noun
declension: 1st declension
gender: feminine
Definitions:
cage (Ecc)
hollow
(Mahoney, 2020d)
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Aevus, Aevi
noun
declension: 2nd declension
gender: masculine
Definitions:
all time
passage/lapse of time
time, time of life, age, old age, generation
(Mahoney, 2020e)
Aedes, Aedis
noun
declension: 3rd declension
gender: feminine
Definitions:
apartment, room
house (pl.), abode, dwelling
household
temple, shrine, tomb
(Mahoney, 2020f)
Dium, Dii
noun
declension: 2nd declension
gender: neuter
Definitions:
open sky
[sub dio => in the open air]
Adjective
Definitions:
charged with brightness of day/daylight
daylit
(Mahoney, 2020g)

Neste sentido, ainda que o termo seja somente referido a Domus (casa
Romana) ou esteja perdido ou apenas disposto ao seu tempo, no diacrónico
disso, e acabando por ter um desuso actual, interessa perceber a ideia de
Cavaedium na sua génese operativa no contexto de Pátio.

Portanto, entendemos Cavaedium como um acto escultórico. Porque, o que a
palavra verdadeiramente nos indica é a imagem eidética que mentalmente nos
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elucida acerca do trabalho sobre a matéria, agindo enquanto produção de
espaço. A sua Ideia operativa.
Porém, resume esse sentido, mas, entendido à razão dimensional de espaço
Antropológico como aquilo que nos aproxima de Arquitectura.
Mas estamos a falar de subtracção de matéria. Acto de Escultura. No entanto,
de Arquitectura o que há é a adição que a define. E isso que percebemos da
construção de uma Domus.
No sentido disso, é aqui que Pátio é substancialmente diferente para nós. Pois
não se remete directamente à ideia de subtracção. Porém, ainda se possa dela
se fazer ao sentido disso, até porque espacialmente são efectivamente
semiológicamente a mesma coisa. Resta decidir como construí-la.
Logo, entendendo isto, Pátio universaliza o conceito espacial do que é por
noção geral do seu holismo e sublinha-se também como ideia operativa.
No sentido destas coisas, o termo mais correcto na Domus seria Pátio.

Contudo, falar disto importa entendermos a palavra Arquitectura.
Isto é, ainda que entendida genericamente como disciplina da edificação
daquilo que diz respeito ao habitat do homem, e ainda que isso seja falar de
espaço, se podermos assim entender, e sem prejuízo da noção disto, importa
também perceber a palavra etimologicamente.
Recorrendo a um repositório de significados, conceitos e definições:
Etimologicamente, a palavra arquitetura se originou a partir do grego arkhitekton,
junção dos termos arkhé ("principal") e tékhton ("construtor" ou "construção")
(7Graus, 2020)

Porém, advogamos uma definição mais correcta para Arquitectura a partir do
que podemos entender disto. E essa é ― Princípio Construtivo‖.
Ainda que lhe possamos admitir de plural.

Entendido como tal, Cavaedium, naquilo que ficámos a saber da sua
desconstrução analítica, agora, assim, passa para a disciplina de Arquitectura.
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Mas o seu caso é reduzido somente à produção de vazio enquanto espaço no
solo ou à produção dele enquanto espaço numa rocha ou montanha.
Porém, ainda em Arquitectura, a ideia escultórica disto nunca nos abandona,
pois, como trabalhamos com corpos a desígnio do cheio/vazio na causa deles
há correlação de disciplinas.
Mas, interessa-nos mais Pátio na razão nossa, pela anterior justificação que
avançámos. O universal do entendimento dele.

Portanto, dissertar acerca de Pátio, conceito, implica saber, primeiramente, em
sua definição, aquilo que é enquanto coisa-em-si. E será isso que o faz de si
entender-se naquilo é enquanto espaço, pois é o que o entende a Arquitectura.
Daí a consideração mais profunda numa investigação acerca daquilo que de
espaço é entendido por ideia genérica dele. O que resultou no exposto de duas
ideias muito idênticas, Cavaedium e Pátio.
Contudo, tomando o respeito somente no nosso foco de interesse, qual é
essencialmente específico na universalidade assumida e explicada que o
conceito de Pátio nos oferece fundamentado na definição nossa, é aquilo que é
profundamente elementar neste ensaio filosófico. Ainda que cientifico.
Logo, saber Pátio, será iniciar-nos de sua gnose na definição nossa e será a
partir disso que o nexo do entendimento geral de toda a argumentação que
avançamos tem sentido lógico do inteligível na elucidação de todos os factos
que tratamos.
Portanto, tudo isto importa ficar completamente determinado de definitivo, com
a resolução de tudo que apresentámos, para que toda a razão disso elimine
quaisquer dúvidas quais não nos interessam de obstáculo no computo da
nossa disciplina. É isso que pretendemos calcar aqui.
Posto isto, para finalizarmos com clareza, reforçando o entendimento total do
que foi dito até aqui e culminarmos na exactidão da diferenciação e similitude
de ambos os termos, Cavaedium e Pátio, na acepção de processo-resultado
daquilo que falámos, preparámos umas imagens diagramáticas, que nos
elucidam sucintamente disso, para assim encerrarmos o primeiro ponto deste
capítulo, fundamental na consideração geral de toda a dissertação.
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Ilustração 1 - Cavaedium VS Pátio. (Imagem nossa, 2020)

Ilustração 2 – Vento e Sombra. Resguardo e Controlo Térmico de Atmosfera. (Imagem nossa, 2020)
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2.1.2.

PÁTIO-ARQUITECTÓNICO

Tal como explicámos, Patio-Arquitéctónico ―está somente disposto ao edifício
em si, dentro ou fora de si por adjacência de contacto. Em todas as suas
variantes.‖
Inteirando, agora, o foco do nosso discurso para a ideia geral daquilo que é
Pátio-Arquitectónico, preparamos um conjunto de imagens que comunicam a
ideia disso.

Ilustração 3 - Pátios. Geral. (Imagem nossa, 2020)
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Porém, importa também entender outra acepção do termo. E isto adentra-nos
de ideia de Pátio-Tipo.
Mas, primeiramente importa entender o que é um tipo. E isso permite-se
inevitavelmente de tipologia.
―[Tipologia, consiste numa] abordagem que isola os atributos da coerência
arquitectónica, identificando-os como características, com a finalidade de compará-los
com atributos igualmente abstraídos de outros contextos e de definir as suas
similaridades e diferenças.‖
(Peters,1969, p9)

Assim, deste modo, partimos para a ideia de um Pátio-Tipo e para uma
situação que pode ser um jargão da disciplina e que merece ser repensado.
Portanto, dentro de um edifício com vários pisos, por vezes existe em situação
projectual um vazamento das lajes. E por jargão chamamos-lhe Pátio. Contudo,
não tende de recorrer à nossa definição em íntegra, pois, a ideia de ―a céu
aberto‖ não existe. E isso invalida o jargão de situação. Disso saber, quisemos
resolver de situação léxico-operativa ou léxico-semiológica conclusa a seu
respeito.
Pensar nisso, seriamente, levou-nos a decidir solucionar essa questão no
tratamento conceptual da ideia de Pátio. Porém, não existindo aquilo que nos
interessa, uma palavra para ―vazamento de laje‖ ou ―laje vazada‖, precisámos
de criar um neologismo. Para tal, começámos por procurar duas palavras.
Vazamento e Laje. Portanto, criar uma palavra composta por compressão de
duas.
Recorrendo dicionário:
Exeo, Exire, Exivi(ii), Exitus
verb
conjugation: irregular
Definitions:
become visible
discharge (fluid)
issue/emerge/escape
rise (river)
sprout
(Mahoney, 2020h)
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Tabulatum, Tabulati
noun
nd
declension: 2 declension
gender: neuter
Definitions:
floor, story
layer, row
tier formed by the horizontal branches of a tree
(Mahoney, 2020i)
Tabulatus, Tabulata, Tabulatum
Adjective
Definitions:
floored, boarded
(Mahoney, 2020j)

Do entendimento disto, propomos a neologia de: Extabulatus.
Portanto, Extabulatus é a palavra que decidimos para vazamento de laje.
No sentido disso, podemos também averbar um Pátio-Arquitectónico tipo:
Pátio-Extabulatus. Portanto, aquilo que está ―a céu aberto‖ e caracterizado
pelo vazamento aparente de lajes.
Para entender tudo isto preparamos a imagem seguinte.

Ilustração 4 - Extabulatus e Pátio-Extabulatus. (imagem nossa, 2020)

No seguimento da investigação, surgiu-nos também outra palavra relacionada
com Pátio que pretendemos trazer à discussão etimológica: Saguão.
Recorrendo a dicionário:
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Sa·guão |à|
(espanhol zaguán)
nome masculino
1. Pátio estreito e descoberto, no interior do edifício, ou que separa duas traseiras de
prédios.
2. Espaço que, no interior de um edifício, se situa entre a porta de entrada e a
escadaria que dá acesso aos pisos superiores
(ex.: a sessão de autógrafos decorreu no saguão do teatro). = ENTRADA, VESTÍBULO
(Priberam Informática, 2020)

Para seguirmos o entendimento sobre assunto recorremos à necessidade de
saber acerca da palavra Zaguán.
Recorrendo a dicionário:
Zaguán
Del ár. hisp. istawán, y este del ár. clás. usṭuwān[ah].
1. m. Espacio cubierto situado dentro de una casa, que sirve de entrada a ella y está
inmediato a la puerta de la calle.
(Real Academia Española, 2020)

Posto isto, inter-conexamente com o inteligível, conseguimos perceber que
existem duas definições distintas em uso que se opõem uma a outra.
Contudo, fica claro que Zaguán é uma palavra hereditária do Árabe que por
evolução fonética foi adaptada ao Castelhano. Portanto, um comprometimento
dialógico da palavra Árabe, que, com similitude naquilo que observamos da
palavra do Árabe-Hispânico ou Árabe-Clássico, muito contido na razão
fonética, transita a palavra de razão Castelhana. Como no discurso evolutivo
de tudo isso não temos elucidação da razão clara daquilo que a compõe ou
daquilo que é formação dessa palavra, será exactamente a partir do
descomprometimento com isto que pretendemos continuar a argumentação.
Para tal, recorremos a outras fontes para exprimir a razão mais segura de tudo
o que podemos entender do específico.
Recorrendo a dicionário:
Saguão
nome masculino
1. pequeno espaço circunscrito e descoberto, existente no interior de um edifício ou
entre edifícios, para iluminação e ventilação de aposentos interiores
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2. espaço coberto na entrada de conventos e outros edifícios, através do qual se tem
acesso a um pátio, a escadas, etc.
3. Açores num edifício, conjunto formado pela porta de entrada, a escada e o
Patamar
Do árabe vulgar satuán, «idem», do árabe clássico ustuán, «idem», pelo
castelhano zaguán, «saguão»
Sinónimos
alfurja, enxaguão
(Porto Editora, 2020a)

Ainda que continuando com o mesmo dilema, descobrimos duas palavras
sinónimas que importam trazer a discurso no exacto daquilo que as assim
entende: Alfurja e Enxaguão.
Recorrendo a dicionário:
Alfurja
nome feminino
1.beco de despejo
2.saguão
Do árabe al-fujra, «beco por onde corre água»?
(Porto Editora, 2020b)
Enxaguão
nome masculino
1. ver saguão
2.montureira; lixeira
De en-+xaguão
(Porto Editora, 2020c)

O interessante aqui é, primeiramente, entender que Alfurja sugere-se a um
―beco por onde corre água‖. Depois, pensar que muito próximo de Enxaguão,
nome masculino, existe um verbo que estabelece um nexo na palavra-em-si:
Enxaguar. No sentido disso, pensamos que é importante entender aquilo que a
investigação nos sugere argumentativamente.
Recorrendo a dicionário:
Enxaguar
verbo transitivo
1. passar por água limpa
2. lavar em segunda água
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3. lavar ligeiramente
Do latim *exaquāre, «idem», de aqŭa-, «água»
(Porto Editora, 2020d)

Posto isto, começamos a perceber que estas ideias estão correlacionadas.
Portanto, ainda que Zaguán se entenda a espaço coberto, entendemos que
Saguão tem força maior no sentido de palavra que nos remete a um espaço
descoberto. Aquilo que lhe devolve de sentido somente a Pátio.
Do entendido, o latim, Exaquare, importa percebe-lo por descompressão na
ideia da compressão que a criou: Ex + Aquare
Recorrendo a dicionário:
Ex
preposition
type: takes an ablative object
Definitions:
according to
because of, as a result of
by reason of
out of, from
(Mahoney, 2020k)

Reforçando a ideia:
Exeo, Exire, Exivi(ii), Exitus
verb
conjugation: irregular
Definitions:
become visible
discharge (fluid)
issue/emerge/escape
rise (river)
sprout
(Mahoney, 2020l)

Aquare, para nós, é latinizádamente fácil de entender por águar. E nesse
sentido,

fundamentado

naquilo

que

percebemos,

exaquare,

significa

simplesmente a algo ―de acordo com o águar‖ ou a algo como ―resultado de
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águar‖. E assim enxaguar tem o seu sentido. Muito embora tudo ao nexo
proposto de conjectura do entendimento Saguão.
Contudo, pensando nisto, importa trazer estes conceitos à discussão de Pátio
naquilo que pretendemos entender de Saguão a espaço, e aferir em Português
o sentido etimológico da palavra-em-si, ainda que pensada a partir do Latim,
até porque, pois, como vimos, a inevitável ideia de água existe em si.
Portanto, parece-nos que a palavra se desconstrói em: S + água + ão.
S – prefixo
Água – radical
Ão – sufixo
Para entender o prefixo, recorremos ao Language Institute Regina Coeli e,
ainda que por lógica com o Italiano, por ideia Latina:
―Adding an ‗s‘ to the beginning of an Italian word often creates the opposite, often
negative meaning of the word.‖
(Coeli, 2017)

Para entender o sufixo, recorrendo a dicionário:
-ão
1- sufixo nominal que tem sentido aumentativo […], exprime a ideia de origem […]
ou ação brusca […]
(Porto Editora, 2020e)

Logo, Saguão, fica, assim, pela sensação da ideia vaga de ―não muita água‖.
Devolvendo-o a contexto de Pátio, subentende-se que é a razão pluvial no
espaço que lhe dá sentido do que é. Sensação. Portanto, sentir a presença
física de não muita precipitação hídrica.
No sentido de Enxaguão, ainda que o significado nos remeta para Saguão,
importa reter o nome e o sufixo, respectivamente, água + ão. Aquilo que
fundamenta por similitude o nexo do nosso argumento.
No sentido de Alfurja, somente ficamos na ideia de, como o indicado, beco por
onde corre água, ainda que a ideia de beco de despejo.
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Portanto, no sentido total do entendimento disto, poderíamos assumir que
Saguão é apenas um não-espaço classificado enquanto Pátio.
Assim, a ideia de Pátio-de-não-aguão, definido, agora, por, Pátio-Saguão.

Contudo, é importante considerar que Saguão é apenas indicação do que
acontece e não de coisa-em-si. Portanto, pouca precipitação pluvial. Mas isso é
somente sob a ideia do espaço reduzido que lhe atribui valor no sentido do que
acontece. Nesse sentido, Saguão, ainda que em tudo isto lhe pareça implícito,
é explicitamente um espaço sem antropologia. Como tal, um não-espaço.
Porém, esse não-espaço é um Pátio. E para termos designação correcta dele
argumentamos de ter de recorrer à ideia de Pátio-X. Portanto, Pátio-Saguão.

Resumidamente, a nossa pretensão é sugerir uma neologia da palavra
fundamentada no Latim, pois, muito embora haja uma ideia assumida Árabe
de-si, reunimos argumento suficiente para reflectirmos acerca disso, tal como
expomos o problema a solução Latinizável, com legitimo afastamento
Castelhano por ideia da semente inteligível que deixamos do termo a nossa
palavra. Assim, Portuguesa.

Para finalizar deixamos uma imagem conclusa da argumentação.

Ilustração 5 – Pátio-Saguão. (Imagem nossa, 2020)

Resta, para encerrar este sub-capítulo, fazermos a alusão da atenção de que o
uso de Pátio-Arquitectónico dependerá do clima do lugar, sob a medida de que,
este, que no propicio de neve terá de ter suporte técnico da sua supressão.
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2.1.3.

PÁTIO-URBANO

Como explicado anteriormente, Pátio-Urbano ―está somente disposto a um
contexto urbano, fruto da concepção do traçado urbano, cuja malha urbana do
construído o define de si. Em todas as suas variantes.‖
A Ideia de Pátio-Urbano, é algo completamente disposto ao fundamento da
dissertação na legitimidade de entender situações Pátio. Como tal, vislumbrar
esta situação por ideia urbana é altamente válida na ideia disto.
Contudo, teremos que confrontar o que se entende de Praça e Square como
palavras sinónimas no sentido da sua tradução.
Porque, decisivamente, pretendemos a substituição da palavra no léxico
operativo de arquitectura tendo em conta o nexo daquilo que trazemos à
discussão.
Antes de mais, vamos começar por apresentar uma imagem senso lógica da
razão similar por semiologia da qual toda a nossa conversa até aqui foi
suportada e apresentada ao caso que estamos a tratar. Pátio-Urbano.
Porém, é interessante entender por comparação aquilo que pretendemos de
acepção de lógica disso com Pátio-Arquitectónico, porque é a mesma ideia
conceptual a validar ambos do primário disso.

Ilustração 6 - Pátio-Arquitectónico VS Pátio-Urbano. (Imagem nossa, 2020)

Portanto, no fundo a ideia conceptual é precisamente a mesma, apenas a
escala muda. No sentido do que pretendemos só o cogitar correcto de Praça e
Square pode fazer-nos entender o seu desentendimento etimológico. Muito
embora as duas palavras queiram dizer-se na mesma razão são coisas de
natureza génese diferentes, como passaremos a ver.
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A respeito de Praça, recorrendo ao dicionário:
Praça pra.ça
nome feminino
1. lugar público e amplo geralmente rodeado de edifícios e onde desembocam várias
ruas; largo; rossio
2. largo onde se realiza uma feira ou um mercado
Do grego plateĩa, «rua larga», pelo latim platĕa-, «praça pública»
(Porto Editora, 2020f)
.

A respeito de Square, recorrendo ao dicionário:
Square noun
2: a rectangle with all four sides equal
5a: an open place or area formed at the meeting of two or more streets
(Merriam-Webster, 2020d)

Portanto, Praça provém do grego Plateia e fica disposto ao que até aqui
entendemos disso.
Square significa Quadrado, mas, aqui, talvez, no sentido lógico e próximo de
uma ortogonalidade urbana, muito embora esta não é sempre quadrada, pois
pode ter uma forma qualquer. É esta ideia, tal como a entendemos, que surge
como a acepção dela, logo, na mesma ideia de Praça.

Deixando de parte a ideia de Square, por dado concluído como sinónimo
aferido em tradução, vamos dar seguimento à investigação, naquilo que aqui
dirigimos disso, começando por entender etimologicamente a ideia principal de
tudo isto, qual estamos habituados, e que como vimos começa em Plateia e
chega até nós como Praça.
Recorrendo a dicionário:
πλατεία– Plateia
1 praça, largo
2 auditório (no teatro)
(Lingea, 2020a)

Desconstruindo πλατεία, recorrendo a dicionário:
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πλάι [plaːi] adv
À parte, por (passar etc.)
πλάι πλάι lado a lado, ombro a ombro
(Lingea, 2020b)
Τείνω [tiːno]
inclinar, tender, propender a algo.
estender (a mão)
(Lingea, 2020c)

Recorrendo a outro dicionário:
Plateia
nome feminino
1.local destinado a espectadores, no pavimento inferior de uma casa de espectáculos
2.espectadores que ocupam esse local
3.cada uma das cadeiras colocadas nesse local
(Porto Editora, 2020g)

Perceber o étimo de Plateia sugere ter que ver com acontecimento e não com
espaço-em-si propriamente dito. E sugere-se mais ainda à ideia das próprias
pessoas que possam ocupar o local. Mas a verdadeira questão do propósito do
cogitar disto é que local? E a resposta é Pátio-Urbano.
Dirigindo o pensamento, agora, para Praça interessa entender esta palavra em
si. Sugerimos o entendimento dela composta por compressão de Pra + Ça.
Recorrendo dicionário:
Pra
Preposição
forma sincopada de para
(Porto Editora, 2020h)
Ça = Ca = Ka
Conjunção
arcaico que; do que
Do Latim Quam
(Porto Editora, 2020i)
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Ficando de entender Quam, recorrendo a dicionário:
Quam
Adverb
Definitions:
as, than
how, how much
[quam + superlative => as ... as possible]
(Mahoney, 2020m)

Portanto, Praça é uma questão. Esta qual questiona, ―Para quantos?‖.
Então, entendemos que é uma palavra de equação métrica do uso do espaço.
Portanto, nem o resultado em si nem a concepção espacial disto é a palavra
que pretendemos a entendimento do assunto porque esta não se dispõe de
semiologia possível disso. Logo, poderiamos assumir qualquer ―open-space‖
como Praça. E isso não nos interessa. O que pretendemos, sim, é palavra de
ideia de concepção espacial em Arquitectura, aquilo que o acto operativo passa
a caracterizar enquanto semiologia do espaço, isto é, a sua acepção
conceptual morfológica. Espaço Puro.
Por outro lado, interessa-nos remontar toda a argumentação aos primórdios do
urbanismo e isso implica-nos primeiramente voltar ao Helenismo.
Na Antiguidade Grega a ideia destas coisas ficava numa palavra que hoje não
usamos, Agorá.
Recorrendo a dicionário:
Αγορά – Agorá
Mercado
(Lingea, 2020d)
αγορεύω – Agorien
Discursar, orar
(Lingea, 2020e)
άγω - Ago
Conduzir
(Lingea, 2020f)
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Recorrendo a outro dicionário:
Ago, Agere, Egi, Actus
verb
conjugation: 3rd conjugation
Definitions:
deliver (speech)
drive/urge/conduct/act
spend (time w/cum)
thank (w/gratias)
(Mahoney, 2020n)

Recorrendo a dicionário:
Ágora, ἀγορά
1. a assembly, esp. of the People, opp. the Council of Chiefs […] place of assembly[…]
2. market-place, perh. not earlier than Hom.Epigr. 14.5
3. public speaking, gift of speaking, mostly […] withheld him from speaking[…]
(LSJ, 2020a)

Recorrendo a outro dicionário:
Αγορά - Agorá
mercado
compra
feira
(Glosbe, 2020)

Recorrendo a um portal de textos didáticos:
Agorá
A Agorá era o nome que se dava às praças públicas na Grécia Antiga. Nestas praças
ocorriam reuniões onde os gregos, principalmente os atenienses, discutiam assuntos
ligados à vida da cidade (pólis).
As assembleias aconteciam na Agorá e os gregos podiam decidir sobre temas ligados
a justiça, obras públicas, leis, cultura, etc. Os cidadãos votavam e decidiam através do
voto direto. Também era um espaço público de debates para os cidadãos gregos.
A Agorá também possuía finalidades religiosas (eventos, cerimônias) e econômicas
(negociações, acordos econômicos, comércio de mercadorias, etc).
(Ramos, 2020)
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E deste modo mais uma vez temos uma situação onde a palavra não nos
oferece ideia semiológica do espaço. Apenas se refere á ideia de uso. E a ideia
de uso é ambígua demais para podermos perceber o que tentamos perceber.
Concepção morfológica do espaço. Espaço Puro.
Por outro lado, interessa entender que as cidades gregas foram evoluindo de
um traçado casual e orgânico para um tecido urbano regular com Hipódamo de
Mileto. Mileto foi o primeiro traçado ortogonal referência na história da
Humanidade. E neste a ideia de Agorá já começa a assentar naquilo que
pretendemos entender com a Pátio-Urbano. Porque, inevitavelmente, o traçado
cria, na sua operatividade de assentamento de ordem, no sentido daquilo que
se projecta a seu nexo, o espaço vazio que queremos definir à caracterização
de uma palavra semiologico-operativa em Arquitectura.
Muito embora, reiteramos prosseguir com a ideia de que Agorá é palavra que
remete á ideia de uso e não à caracterização semiológico-operativa disso.
E para nós, o termo correcto disso é Pátio-Urbano.
No seguimento do discurso disto, interessa reportar o argumento para as
imagens que se seguem por ordem a enraizar o sentido semiológico daquilo
que a ideia destas nos transmite ao que pretendemos de entendimento.

Ilustração 7 - Agorá de Mileto. Grécia. (Schoenauer, 2000, p125)
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Ilustração 8 - Grand Place e Grand Place des Héros. Holanda. (Webb, 1990, p42)

Ilustração 9 - Piazza della Signoria di Gubbio. Itália. (Webb,1990, p48)

Tiago João Mamede Ferreira Duarte

43

Pátio. O intemporal vazio em Arquitectura.

Passando agora a nossa conversa para o Latim, encontrámos mais um caso
urbano característico da história da Humanidade cujo qual, aqui, para os
Italianos a palavra é Fórum. Contudo é eidéticamente o mesmo.
Recorrendo a dicionário:
Forum, Fori
noun
declension: 2nd declension
gender: neuter
Definitions:
court of justice
forum (in Rome)
market
(Mahoney, 2020o)
Foris
Adverb
Definitions:
out of doors, abroad
(Mahoney, 2020p)
For, Fari, Fatus
verb
conjugation: 1st conjugation
voice: deponent
Definitions:
say
speak, talk
(Mahoney, 2020q)

Portanto, posto isto, tudo o que podemos dizer desta palavra, que pretende dar
de entender aquilo que queremos tentar fazer saber, é apenas uma ideia de
uso e não de caracterização de Arquitectura na medida do conceito que o faz
ser construído. E mais uma vez assumimos a liderança da nossa escolha
léxico-conceptual para o efeito disso: Pátio-Urbano, o nosso conceito a ponta
intelectual disposta à disciplina de Arquitectura e Urbanismo.
Finalizando, resta apenas dizer que a designação de Pátio-Urbano também
pode estar disposta à denominação de Pátio-X. Pátio-X-Urbano.
Por exemplo, Pátio-Jardim-Urbano.
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Ilustração 10 - Fórum de Pompeia. Itália. (Archive of Affinities, 2011)

Contudo, falar disto remete-nos para outra questão importante. O urbanismo de
contexto relativo. E pensar nisso faz com que tenhamos de admitir que isto
somente ocorre por ideia de uma ordem muito específica no traçado urbano
cujo qual na sua eidética somente pode assentar-se no entendimento de coisa
muito íntegra de coesão do construído. E nem sempre isso acontece. Coisa
que nos fez mover o pensamento um pouco para além da ideia de Pátio em si.
Como tal, pensamos que no contexto da dissertação torna-se de interessante a
pertinente de reflectirmos advogando a causa do desuso daquilo que estamos
a promover neste capítulo. Pátio-Urbano.

Recorrendo a Finding lost space, theories of Urban Design, de Roger
Trancik,

encontrámos

pretendemos

dar

um

como

pensamento

entendimento

muito
desta

assertivo
questão

daquilo

urbana.

que

Porque

verificamos que existem inúmeros casos de caos urbano pelo mundo inteiro
fruto de práticas pouco eruditas da disciplina nuclear, às quais remetemos o
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problema. E para contrapor o problema, é muito interessante o conceito de
ponta intelectual de Trancik: Lost Spaces.
―Generally speaking, lost spaces are the undesirable urban areas that are in need of
redesign, antispaces, making no positive contribution to the surroundings or users.
They are ill-defined, without measurable boundaries, and fail to connect elements in a
coherent way.‖
(Trancik, 1986, p3)

Portanto, ―Lost Spaces‖ são precisamente essas situações caos que não
fundamentam o urbanismo num todo coerente continuum que faz lugares. E é
precisamente essa noção que mais importa em Arquitectura, Lugares.
O urbanizar é interagir no imediato de pré-acção no senso do planificável. Tudo
é uma acção-equação funcional e estético-caracterizável do espaço e, no
holismo intelectual disso, presume uma resposta conceptual operativa daquilo
que pretendemos organizar: Lugar.
É essa organização que o faz ser. Disso, a génese do seu genius locci. Logo, é
importante o seu racional cuidado eidético por pré-concepção do real.
Tudo isso, o distópico, começou precisamente com o Movimento Moderno de
Arquitectura que iniciava abordagens neo-conceptuais do espaço urbano.
Portanto, o conceito de Civilização estava a ser reinterpretado.
―Also contributing to lost outdoor space was the Modern Movement in architectural
design. At its zenith from 1930 to about 1960, this movement was founded on abstract
ideals for the design of freestanding buildings; in the process it ignored or denied the
importance of street space, urban squares and gardens, and other important outdoor
rooms.
Stanford Anderson‘s book On Streets contains a paper by the Institute for Architecture
and Urban Studies that includes the following statement:
―One of the problems with planning and architecture today is that the spaces between
buildings are rarely designed.
This is especially true in the case of this century‘s Modern Movement in architecture. In
contrast, planning in the seventeenth and eighteenth century was concerned with total
composition and organization (whether for utilitarian, aesthetic, iconic, defensive, or, as
in most cases, a complex of such reasons).
In the nineteenth century, as buildings became more utilitarian in their organization, the
notion of function was gradually displaced from the external space to the organization of
internal space. A building tended to become, in itself, more of an object, separate from
its context.‖
(Trancik, 1986, p6-9)
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―In a recent issue of the Harvard Architectural Review, Steve Peterson writes:
―Modern space is, in effect, anti-space; the traditional architecture of streets, squares
and rooms created by differentiated figures of volumetric void is by definition obliterated
by the presence of anti-space [which] leads to the erosion and eventual loss of ―space,‖
and the results of this can be seen all around us.‖
(Trancik, 1986, p9)

Esse continuum urbano é que promove a organização do espaço por ideia de
homogeneidade, o holismo construído que o espaço urbano mais precisa e é
isso que assume a ideia da essência de um todo. Lugar.
―[…] streets and squares are carved out of the building mass, giving direction and
continuity to urban life and creating physical connections, meaningful places.‖
(Trancik, 1986, p9)

É a partir disso, do controlo disso, que a justaposição do construído é inteligível
de criar a situação de Pátio-Urbano que pretendemos falar e promover como
razão eficiente do espaço público a partir do entendimento que nisso possamos
fazer de funcional e estético-caracterizável do espaço. É isso que faz a coesão
das coisas. Atribui-lhe sentido de coisa una, caracteriza-o de escala e
proporção de usufruto e garante-lhe sentido público qualificado.
―The loss of traditional qualities of urban space has also been the result of zoning
policies and urban- renewal projects implemented during the 1950s and 1960s. These
closely allied approaches to planning were well-intentioned, if ultimately misguided,
responses to urban decay. […]
Zoning legislation had the effect of separating functions that had often been integrated,
discrete districts segregated living space from working space. Isolated ―superblocks‖
formed by urban- renewal plans closed off historic streets, drastically affecting the scale
of the city. Abstract notions of compatible uses created urban areas that could no longer
accommodate physical or social diversity, and that therefore were no longer truly urban.
Both zoning and urban renewal substituted functional for spatial order and failed to
recognize the importance of spatial order to social function.
Zoning legislation was drafted to protect citizens under the slogans of ―health, safety,
and welfare‖—as perceived by the planners. The result has been cities subdivided into
homogeneous districts separated by traffic arteries. Areas between districts are usually
major lost spaces in the urban fabric. The social impact has been to ban ―nonconforming‖ activities from each district, thereby excluding the variety that gives life to
the traditional, preindustrial city. Bureaucratic rigidity forbids Mom and Pop from living
above their shop. Zoning operates under normative assumptions about human welfare
and happiness. The complexity of social and functional relationships in the urban setting
was incompatible with Modern Movement planning, which required aesthetic
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completeness for visual and graphic effect. The ―messy vitality‖ that is the essence of
urbanism has been sterilized by holistic planning models.
Whatever could not be drawn in plan was omitted.‖
(Trancik, 1986, p12)
―In cities of the past, the designs for streets, squares, parks, and other spaces in the
public realm were integrated with the design of individual buildings. ―Standards for the
integration of architecture and urban spaces were set by the patrons and builders of the
Renaissance—that model society architects should take as their most important
precedent.‖‘ But in the modern city, each element is the responsibility of a different
public or private organization, and the unity of the total environment is lost. Various
development and urban-renewal projects are, by and large, put together separately,
without an overriding plan for public space. The result is a patchwork quilt of private
buildings and privately appropriated spaces, usually severed from an historical context.
As government has become more departmentalized and private interests more
segregated from public, the feeling that there is a framework of common concern has
been lost. Competition between a fragmented system of government decision making,
bureaucratic regulations, community participation, and the sacred cow of private money,
together with a mayoral scramble for limited federal tax dollars, has made a shambles of
the orderly interrelationship of a city‘s buildings, open spaces, and circulation. Further,
the institutional neglect of the public realm is a monumental problem both because of
minimal investment in maintaining public space and a general lack of interest in
controlling the physical form and appearance of the city.
In any redesign of urban space the conflict between public good and private gain must
be resolved.‖
(Trancik, 1986, p17)

Portanto, o que entendemos da referência, e que pleiteamos reiterando dela, é
que, na verdade, a falta de Master-Plans eficientes com apoios governamentais
constitui-se como o grande problema e somente apenas o inverso disso é o
mais importante, útil e plausível da questão que criticamos. Porque, somente
isso tem a força de ordem progressiva que almejamos de futuro regularizador
de espaço do porvir. É essa organização mental do espaço que nos conjectura
de condições de melhor qualidade de vida.
A qualidade de vida, se pensarmos bem nisso, pode estar precisamente na
necessária assimilação do conteúdo unificado e não no desconteúdo daquilo
que no sentido da palavra é inexistente. Vida.
É a aproximação controlada das coisas que faz com que o urbano tenha
sentido e é isso que efectivamente pode facilitar o acto urbanístico dos lugares.
Caso contrário a disciplina poderia simplesmente não existir.
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Pensando nisso, será o poder politico-urbano que somente pode ter uma
palavra consciente e decisiva nestas questões organizativas de Arquitectura.
Foi isso que a Humanidade muito aprendeu no Helenismo com a acção de
Hipódamo em Mileto. Muito embora, pensar nisso, ainda que seja precisamente
sua a ortodoxa ideia urbanística que se verifica de eficiência de caso a seu
sentido universal, podemos alegar-lhe outra possível ordem morfológica.
―In order to find the answer, we should look closely at the traditional city, particularly at
the principle of enclosure that gives open space its definition and connection, creating
link's" between spaces […] We need to return to the theories and models of urban
space that worked in the past and to develop a design vocabulary based on these
successful precedents for today‘s cities.
Maybe we ―finally have to understand that history and environment are the two faces of
architect that no building stands alone‖; ―and that architectural solutions however
brilliant cannot overcome the limitations of the urban fabric in which they are placed.

Ilustração 11 - Forma urbana Tradicional e Moderna. (Trancik, 1986, p19)

These drawings illustrate the spatial structure of traditional cities […] and the
fragmentary form of the modern city […] In the traditional city, urban blocks direct
movement and establish orientation; in the modern city, the fragmentary and confused
structure creates disorientation. (Drawing based on diagrams by Rob Krier)
The most basic act in urban landscape design should be to establish the spatial
framework of public design ―rules‖ for streets, squares, and open spaces prior to the
design of individual buildings. This code of rules should accommodate a diversity of
building styles and forms. It should also express the rules of scale and character for
making coherent, visible connections between new and old uses, buildings, and
activities. It takes more than good architects and landscape architects to create good
cities; it takes good rules—rules that may not guarantee quality in every instance, but
that help prevent disasters.
In the end, the streets and squares of our cities should once again become spaces for
social discourse […]‖
(Trancik, 1986, p18-20)
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Colin Rowe, enquanto urbanista, teórico e ensaísta, esteve na vanguarda de
ideias operativas muito positivas para a universal prática profissional Urbanista
e Arquitectónica das cidades no contexto da ideia que tentamos discutir neste
capítulo. E isso passou por dar a entender o confronto dos processos
construtivos de uma planificação fundamentada em dimensão de mancha do
construído, Poché, auto-intitulada de ―predicament of texture‖, portanto, dilema
da textura (ou a circunstância da textura, ambas por tradução nossa).
―By ―texture‖ Rowe refers to the composite urban pattern of streets, buildings, and open
spaces - the ―fabric‖ of the city. He raises the predicament of the building as a
freestanding object and its disruptive effects on the continuity of these urban patterns.
Rowe‘s urban-design work is based on cubist geometries and historic models of urban
fabric, especially Rome, Florence, and other similar settlements where buildings as
articulated solids are designed to create positive voids […]
As Christian Norberg Schulz so compassionately writes:
―After the Second World War most places have been subjected to profound changes.
The qualities which traditionally distinguished human settlements have been corrupted
or have got irretrievably lost ... in new towns and existing cities. ... As a consequence,
nodes, paths and districts lose their identity and the town as a whole its imageability.
Together with the loss of the traditional urban structure, the landscape is deprived of its
meaning as comprehensive extension and reduced to rests within the complex network
of manmade elements.‖
Under the banner of the International Style, the social utopianism of Le Corbusier,
Gropius, and the ClAM cleared the palette for a heroic, technically competent
architecture that would establish a universal, man-imposed order, but that was
fundamentally anti-urban.‖
(Trancik, 1986, p35-37)

Ilustração 12 - Mapa e análise de estudo de Weisbaden. (Cooper, Cornell University Department of Architecture apud Jasper, 2019)

Tiago João Mamede Ferreira Duarte

50

Pátio. O intemporal vazio em Arquitectura.

Ilustração 13 - Piazza del Campo, Siena. Técnica Poché. (Trancik, 1986, p63)

Como podemos entender, graficamente, é, exactamente esta ideia de Poché, a
distinção

visual

concreta

do

cheio/vazio

que

urge

de

nos

elucidar

operativamente daquilo que mais importa em urbanismo: O inteligível do que
disso é, que se projecta de construir. E é com esta técnica decisiva que
poderemos tomar as medidas de acção correctas para o progresso do
desenvolvimento do trabalho de traçado urbano a realizar. Porque se toma de
conteúdo. Mas conteúdo por ideia de coisa una e organizada, coisa que
permite operativamente um continuum das coisas que suportam vida. E isso
toma as rédeas do desenho do espaço de vida. Aquilo que nos une de sentido
público no funcional e estético-caracterizável do espaço ao holismo intelectual
de tudo, tal como frisámos anteriormente: Lugar (Locus).
―[…] valor do Locus, entendendo-o como a relação singular e no entanto universal, que
existe entre uma certa situação local e as construções aí localizadas. […] O conceito de
Locus sempre esteve presente na tratadíssima clássica, embora […] o seu tratamento
tome cada vez mais um aspecto de tipo topográfico e funcional;‖
(Rossi, 2001, p151)
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Em contra partida, passamos a dar visualmente de confronto intelectual com
uma outra imagem completamente distinta e que no lógico-óbvio daquilo que
aferimos, sem margem de dúvida, o caos se demonstra de si mesmo.

Ilustração 14 - St. Die Center, France. Le Corbusier. (Trancik, 1986, p64)

Portanto há um grave problema com a definição de espaço. E o inverso da
ideia disso reside precisamente no entendimento dos seus limites demarcados.
O senso primeiro é de que o gesto de plano urbano fundamenta o nexo destas
coisas como acto definidor de uma malha e seu conteúdo programático.
Depois, a noção de que esse, à escala humana, decide que meio físico vincula
acto de transição de todas as coisas por unicidade. E não o contrário. Portanto,
um discurso associativo e não um discurso dissociativo da urbe. E o sentido
disso está justamente no edifício que se assenta no volume-de-si por precisa
definição urbana no traçado, restando decidir a escala daquilo que é na lógica
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da separação que faz por-si como ideia de algo demarcado das coisas. Aquilo
que desenha o vazio por adição. E consequentemente Espaço. Em si e em
tudo o que caracteriza na definição de interstício vazio urbano sob a noção
daquilo que constitui. Ruas e Pátios-Urbanos. É isso que organiza a urbe e que
passa a fazer nela um discurso transeunte aprazível de percorrer.
Será assim a concepção dos lugares, sempre com valor na historicidade disto.
―Se um lugar se pode definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que não
pode definir-se nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico,
definirá um não-lugar.‖
(Augé, 2005, p67)
―O espaço do não-lugar não cria nem identidade singular nem relação, mas solidão e
semelhança.‖
(Augé, 2005, p87)

Logo, daquilo que a organiza:
―[…]parece poder deduzir-se uma característica fundamental do espaço organizado: a
sua continuidade. O espaço é contínuo, não pode ser organizado com uma visão
parcial, não aceita limitações na sua organização e do mesmo modo que a forma o
espaço estão tão intimamente ligados que uma é o negativo do outro, e vice-versa,
pelo que não podem separar-se, assim as formas visualmente apreendidas mantêm
entre si estreitas relações – harmónicas ou desarmónicas – mas de qualquer modo
evidentes.‖
(Távora, 2006, P18)

Portanto, de modo geral falamos das formas que constituem o tecido geral da
urbe. Aquilo que perfaz o corpo da cidade. E será isso, o acto correcto de as
fazer de disposição mais certa, que delineia o conjunto como algo lógico disso.
―[…]na medida em que as formas produzidas por determinada sociedade se
entrechocam, se negam, se contrariam, se desintegram, o espaço em que tal
sociedade se estabelece sobre um processo que chamaremos de delapidação, o qual
se dá, evidentemente, por razões várias mas no qual os mais aptos têm uma clara
quota-parte de responsabilidade. A delapidação é assim um processo de criação de
formas desprovidas de eficiência e de beleza, de utilidade e de sentido, formas sem
raízes, verdadeiros nado-mortos que nada acrescentam ao espaço organizado ou o
perturbam com a sua existência.
E esta ‖doença‖ do espaço tem aspectos vários: afecta, por exemplo, a economia na
medida em que as formas criadas não são eficientes ou, se o são por si, não o são no
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sentido mais amplo da posição que ocupam; afecta a cultura na medida em que as
formas criadas destroem valores existentes ou não criam valores de significado
cultural; afecta, numa palavra, o homem, na sua vida física e espiritual, na medida em
que as formas criadas não servem para o prolongar, servir e enriquecer mas apenas
concorrem, pela desvalorização do seu ambiente físico, para o perturbar em aspectos
múltiplos da sua existência.
O espaço é um dos maiores dons com que a natureza dotou os homens e que, por
isso, eles têm o dever, na ordem moral, de organizar com harmonia, não esquecendo
que, mesmo na ordem prática, ele não pode ser delapidado, até porque o espaço que
ao homem é dado organizar tem os seus limites físicos, facto pouco sensível, por
exemplo, na escala do objecto mas já extraordinariamente sensível na escala da
cidade ou da região.
A delapidação do espaço, que poderemos classificar de pecado contra o espaço,
constitui, porventura, uma das maiores ofensas que o homem pode fazer tanto à
natureza como a si próprio e da existência desta possibilidade de acção negativa, em
contraste com a possibilidade de uma acção positiva, resulta o drama do homem
organizador do espaço, drama que constitui garantia de que esta é uma das mais altas
funções que o homem pode atribuir-se.‖
(Távora, 2006, p26-27)
―[…]quando Le Courbusier fala no homem ―animal géometrique‖ e ele aceita a
possibilidade levada ao extremo – posição que aliás já ultrapassou, cremos – de
conceber um homem desenraizado e utópico – que significam estas posições, estas
afirmações se não uma visão unilateral, parcializada, dos fenómenos do espaço e sua
consequente descontinuidade?
A manifestação mais visível, pelas suas dimensões, da descontinuidade e da desordem
do espaço contemporâneo, é a cidade, esse o homem como ser urbano tem já longos
antecedentes, a verdade é que a cidade típica dos nossos dias apresenta aspectos e
problemas completamente inéditos.‖
(Távora, 2006, p34)
―No seu crescimento incontrolado arrasa tudo, desde a paisagem natural até ao próprio
homem que a cria. […] E porque cresce em ritmo quase louco, não é mais possível
impor um sistema de relações coerente entre os seus espaços organizados e ela
constitui assim mais uma soma de espaços do que um todo estruturado, em que se
misturam e confundem funções, em que a desordem é soberana. E por efeito desta
incontrolada rapidez de crescimento, enormes extensões da cidade sofrem um
processo de delapidação e o que hoje era espaço vivo pode ser amanhã espaço morto,
o que ainda hoje era ordem pode amanhã ser desordem.‖
(Távora, 2006, p35)

Como tal, no senso assertivo disto, será de extrema importância a consciência
elevada do Arquitecto e Urbanista na posição correcta para com o sentido
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fundamental do argumento. Só ele, enquanto agente de acto erudito disto,
pode efectivamente fazer a diferença quanto a este problema.
―Tal como é, tal o homem organiza o seu espaço; a um indivíduo e a uma sociedade
em equilíbrio correspondem um espaço harmónico; a um indivíduo e a uma sociedade
em desequilíbrio corresponde a desarmonia do espaço organizado. A forma criada pelo
homem é prolongamento dele – com as suas qualidades e com os seus defeitos.―
(Távora, 2006, p 73)

Portanto, aquilo que importa de entender com acto organizador de espaço.

―As formas organizam assim o espaço, mas tal como a folha de papel […} onde
marcámos um ponto é um espaço que também constitui forma, que é como um
negativo do mesmo ponto, poderemos, generalizando igualmente, afirmar que aquilo a
que chamamos espaço também é forma, negativo ou molde das formas que os nossos
olhos apreendem, dado que num sentido visual, que é aquele que para o caso importa
considerar, o espaço é aquilo que os nossos olhos não conseguem apreender por
processos naturais. Visualmente, portanto, poderemos considerar que as formas
animam o espaço e dele vivem, mas não deverá nunca esquecer-se que, num conceito
mais real, o mesmo espaço constitui igualmente forma, até porque aquilo a que
chamamos espaço é constituído por matéria e não apenas formas que nele existem e o
ocupam, como os nossos olhos deixam supor.
Esta noção, tantas vezes esquecida, de que o espaço que separa – e liga – as formas
é também forma, é noção fundamental, pois é ela que nos permite ganhar consciência
plena de que não há formas isoladas e de que uma relação existe sempre, quer entre
as formas que vemos ocuparem o espaço, quer entre elas e o espaço, embora não
vejamos, sabemos constituir forma – negativo ou molde – das formas aparentes.‖
(Távora, 2006, p12)
―A expressão ―organizar o espaço‖, à escala do homem, tem para nós um sentido
diferente daquele que poderia ter, por exemplo, a expressão ―ocupar espaço‖. Vemos
na palavra‖organizar‖ um desejo, uma manifestação de vontade, um sentido, que a
palavra ―ocupar‖ não possui e daí que usemos a expressão ―organização do espaço‖
pressupondo sempre que por detrás dela está o homem ser inteligente e artista por
natureza, donde resultará que o espaço ocupado pelo homem, tem como fim, a criação
da harmonia de espaço, considerando que a harmonia é palavra que traduz
exactamente equilíbrio, jogo exacto de consciência e de sensibilidade, integração
hierarquizada e correcta de factores. Nem sempre o homem tende para a harmonia,
pode dizer-se apontando número infinito de exemplos, nem para o desenvolvimento da
inteligência ou culto da sensibilidade; referem-se actos de estupidez e de fealdade ao
longo da história do homem como espécie e da sua vida como indivíduo, mas não pode
negar-se que uma luz, uma esperança, um desejo, uma intenção, animam
permanentemente o homem no sentido geral da sua luta‖.
(Távora, 2006, p14)
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Contudo, a noção geral disto implica saber que a noção essencial de tudo o
que é Arquitectura é precisamente tudo o que é coisa qualificada. Portanto,
Espaço qualificado. E isso pretende definição. Desse modo a sua ordem. E o
seu insight. E assim, espaço arquitectónico construído.

No documento de Trancik descobrimos outra ideia interessante a referir:
Three Theories of Urban Spatial Design.
Três ideias diferentes em-si, sendo o sincretismo delas a estratégia potencial
integrada para o melhor daquilo que queremos de urbanismo.
Ela compõe-se de:




Figure-ground theory
Linkage theory
Place theory

Ilustração 15 - Diagrama das três teorias de design urbano (Trancik, 1986, p98)
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―[…] figure-ground theory is founded on the study of the relative land coverage of
buildings as solid mass (―figure‖) to open voids (―ground‖). Each urban environment has
an existing pattern of solids and voids, and the figure-ground approach to spatial design
is an attempt to manipulate these relationships by adding to, subtracting from, or
changing the physical geometry of the pattern.
The objective of these manipulations is to give the structure of urban spaces in a city or
district by establishing a hierarchy of spaces of different sizes that are individually enclosed but ordered directionally in relation to each other.
A predominant ―field‖ of solids and voids creates this urban pattern, often called the
fabric, and is punctuated by object buildings and spaces, such as major landmarks or
open spaces that provide focal points and sub-centers within the field.
The figure-ground drawing is a graphic tool for illustrating mass-void relationships; a
two-dimensional abstraction in plan-view that clarifies the structure and order of urban
spaces.
[…] linkage theory is derived from ―lines‖ connecting one element to another.
These lines are formed by streets that meet ways, linear open spaces, or other linking
elements that physically connect the parts of a city.
The designer applying the linkage theory tries to organize a system of connections, or a
network, that establishes a structure for ordering spaces. Emphasis is placed on the
circulation diagram rather than the spatial diagram of the figure-ground theory.
Movement systems and efficiency of the infrastructure take precedence over patterns of
defined outdoor space.
The place theory goes one step beyond figure-ground and linkage theories in that it
adds the components of human needs […] cultural, historical and natural.
[…] place theory give physical space additional richness by incorporating unique form
and details indigenous to its setting.
This response to context often includes […] attempts to enhance the fit between new
design and existing conditions.
In place theory social and cultural values, visual perceptions, of users and an
individual‘s control over the immediate public environment are as important as principles
of lateral enclosure and linkage.
Each of these approaches has its own value, but the optimum is one that draws on all
three, giving structure to the solids and voids, organizing the links between parts, and
responding to the human needs and unique elements of the particular environment.
The physical spatial structure of the urban landscape must be designed in response to
these interrelated theories. […]‖
(Trancik, 1986, p97-98)

Para finalizar, corroborando, reiteramos a afirmação de que esta sincrética
teoria urbanista é a ideal pedagogia disposta à disciplina. Aquela que nos
interessa. Three Theories of Urban Spatial Design sintetiza o essencial ao
funcional, portanto, funciona o espaço e dele o saber fazer funcionar. Logo, é
isso que nos interessa alegar inteligível de sensação intuitiva da urbe. E assim,
nela, se potencia o acto operativo entendido de Pátio-Urbano, ideologicamente.
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2.1.4.

PÁTIO COMO NEXO NA URBE

Depois do que entendemos até aqui, pretendemos assumir o comando de um
ensaio aferindo o que podemos entender do nexo de Pátio-Arquitectónico e
Pátio-Urbano por ideia correlacionada no tecido Urbano.
Portanto, o ensaio deste capítulo irá desenvolver uma malha urbana ortogonal
a partir da ideia de Bloco-Urbano, modelo de Pátio-Arquitectónico, cuja qual
também descreve Pátio-Urbano na directriz de si.
Esta é a projecção da visão lógico-entendida do ensaio.
Contudo, primeiro, é importante perceber o que é um Bloco-Urbano sob ideia
de Pátio.

Ilustração 16 - Bloco-Urbano. (Imagem nossa, 2020)
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Portanto, um Bloco-Urbano sob a ideia de pátio, é nada mais que um corpo
geométrico cujo perímetro definido se ocupa de conter o seu programa distinto
enquanto o seu centro é completamente vazado e disposto ao entendimento
claro de Pátio-Arquitectónico, com contéudo comum, ainda que possa ser
organizado privativamente. Mas, pensado nisso, esta última ideia não nos
satisfaz porque o que sucede historicamente nisso é o descontrolo interno
daquilo que poderia ser enquanto espaço-arquitectónico. O aprazível disso.

Antes de continuarmos o ensaio importa esclarecer duas questões em torno
deste exemplo:
Primeiro, é refutar, mais uma vez, a ideia do conceito que dá palavra jargão ao
vazado que pretendemos chamar Pátio-Arquitectónico.
Segundo, é abordarmos uma situação léxico-Renascentista de arquitectura que
por ideia de Bloco-Urbano pode eventualmente designar a nomeação do seu
Pátio-Arquitectónico a seu Pátio-Tipo.
Portanto, inteirar analiticamente o que nos sugere a investigação disposta a
este caso específico.

A primeira questão é a palavra Logradouro. Portanto, o jargão Logradouro
aplicado ao vazio deste bloco-urbano tipo é muito usual. Porquê? Porque o
vazio, Pátio-Arquitectónico, pode e poderá conter hortas ou pomares. Portanto,
espaço comum ou privado ordenado no contexto de bloco-urbano. Isto é, os
moradores poderiam ter um espaço privado ou comum de cultivo. E disso o
logro.
Recorrendo a dicionário:
Logradouro
nome masculino
1. aquilo que pode ser logrado
2. terreno contíguo a uma habitação, para serventia
3. terreno público para pastagem de gados
4. terreno inculto
5. espaço ao ar livre para uso público
(Porto Editora, 2020j)

Desconstruindo a compressão da palavra, recorrendo a dicionário:
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Lograr
verbo transitivo
1. gozar a posse de; fruir
2. conseguir
verbo intransitivo
ter bom resultado
verbo pronominal
1. aproveitar-se
2. gozar
(Porto Editora, 2020k)
-Douro
1. sufixo nominal, de origem latina, que ocorre sobretudo em adjetivos e substantivos
derivados de verbos, traduzindo a ideia de suscetível de, com possibilidade de ou
de lugar onde se realiza uma ação
2. sufixo nominal, de origem latina, que exprime a ideia de efetivação no futuro,
futuridade
(Porto Editora, 2020l)

Assim entendemos o porquê do Jargão. Contudo, é mais uma situação de uso
e não de caracterização operativa do corpo de Arquitectura. E é isso que, como
vimos anteriormente, nos interessa como acto de entendimento espacial.
Concepção morfológica do espaço. Espaço Puro.
Logo, assumi-lo por Pátio-Tipo: Pátio-Horta ou Pátio-Pomar. Portanto,
situação-tipo que passa explicitamente por referir Pátio em designação espacial
daquilo que falamos. Portanto Pátio-X. X como incógnita daquilo a designar.
A segunda questão é relativa ao Renascimento, época onde foram criados
edifícios de grande porte chamado Palazzos. Na ideia central deles existia um
Pátio-Arquitectónico designado de Cortile.
Portanto, tendo em conta que falamos de edifícios de grande porte, ainda que
não sejam Palazzos, poderíamos assumir Cortile para a designação directa
deste Pátio. Contudo, não sendo Palazzos, pensamos que a melhor
designação genérica continua a ser a nossa. Portanto, sempre, em todas as
situações, Palazzos ou não, será, Pátio-Arquitectónico, com especificidade,
Pátio-X. No caso concreto do ensaio falaremos de Bloco-Urbano-de-Pátio-X.
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Ilustração 17- Cortile. Palazzo del Ministero delle Finanze. Roma. (Paolocci Dis. Canedi Inc., 1879)

Ilustração 18 - Bloco-Urbano. Parcela Octogonal. Cerdá, Barcelona. (García Barba, 2013)
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Deste modo, percebemos genericamente o insight do que pretendemos até
aqui e é importante que o resumo daquilo que foi tratado seja esclarecedor de
solução urbana do porvir, porque a semente simplificada da ideia disso é
precisamente esta.
Contudo, importa voltarmos para a ideia de Pátio-em-si. Porque ele também
tem um desenho. E na ideia da irregularidade das coisas surge outra
semiologia activa na consideração dos factos.
Nesse sentido, preparamos outra imagem que remonta o tratamento disso na
genérica dualística lógica figurativa no contexto do tema que abordamos.

Ilustração 19 - Pátio Regular VS Pátio Irregular. (Imagem nossa, 2020)

Posto isto, passamos ao ensaio do capitulo com a apresentação gráfica de
uma malha urbana ortogonal de Bloco-Urbano e Pátio-Urbano para elucidar a
ideia da sua razão no espaço no modo como gostaríamos de promover o seu
uso, pois pensamos que esta é a solução que garante tecidos organizados,
bem definidos e com garantia de qualidade de vida pelo fundamental do seu
funcionalismo como definição comportamental da ordem no espaço.
Porém, antes de prosseguir, importa esclarecer que nada diz que o traçado
urbano tenha de ser totalmente ortogonal. Projectar é sempre uma razão
simbiótica com a topografia e a sua morfologia, e, ainda que transformável, dita
sempre o resultado hipótese mais consensual.
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Ilustração 20 - Malha de Bloco-Urbano. Base. (Imagem nossa, 2020)

Tiago João Mamede Ferreira Duarte

63

Pátio. O intemporal vazio em Arquitectura.

Ilustração 21 - Malha de Bloco-Urbano-de-Pátio. (Imagem nossa, 2020)
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Ilustração 22 - Malha de Bloco-Urbano-de-Pátio-Jardim. (Imagem nossa, 2020)
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Como tal, resumidamente, o ensaio consiste num modelo tipo-morfológico
urbano e arquitectónico proposto a considerar enquanto solução do espaço em
essência daquilo que a conjectura hipotetiza a qualidade de vida. Da estrutura
urbana ao facto arquitectónico, o nexo que aqui pretendemos, espaços verdes.
Contudo, o ensaio, focado no tema da dissertação, Pátio, implica, novamente,
concentrarmos o interesse da inteligência em tipologia. E disso propormos a
revisão da ideia disso na seguinte citação:
―O tipo vai-se constituindo, pois, de acordo com as necessidades e aspirações de
beleza; único e contudo variadíssimo, em diferentes sociedades, está ligado à forma e
ao modo de vida. É portanto lógico que o conceito de tipo se constitua como
fundamente da arquitectura e se vá repetindo quer na prática quer nos tratados.
Defendendo pois a importância das questões tipológicas; importantes questões
tipológicas percorreram sempre a história da arquitectura e elas colocam-se
normalmente ao afrontarmos problemas urbanos. Tratadistas como Milizia não definem
nunca o tipo, mas afirmações como a que se segue podem-se englobar neste conceito:
―A comodidade de qualquer edifício compreende três atributos principais, que são: a
sua situação, a sua forma, a distribuição de partes‖. Penso pois no conceito de tipo
como qualquer coisa de permanente e de complexo, um enumciado lógico que está
antes da forma e que a constitui.
Um dos maiores teóricos de Arquitectura, Quatremère Quincy, compreendeu a
importência destes problemas e deu uma definição magistralde tipo e de modelo: ―…A
palavra tipo não representa tanto a imagem de uma coisa a copiar ou a imitar
exactamente, quanto a ideia de um elemento que deve ele próprio servir de regra ao
modelo […] O modelo, entendido segundo a execução prática da arte, é um objecto
que se deve repetir tal qual é; o tipo é, pelo contrário, um objecto segundo o qual cada
um pode conceber obras que nada se assemelham entre si. Tudo é exacto e dado no
modelo; tudo é mais ou menos vago no tipo. Assim, nós vemos que a imitação dos
tipos não tem nada que o sentimento e o espírito não possam reconhecer […]
― Em todos os países a arte de edificar com regra nasceu de um germe preexistente.
Em tudo é necessário um antecedente; nada, em nenhum género, vem do nada; e isto
não pode deixar de se aplicar a todas as invenções dos homens. Assim, nós vemos
que todas elas, não obstante as transformações posteriores, têm conservado sempre
claro, sempre explicito ao sentimento e à razão, o seu princípio elementar. É como uma
espécie de núcleo em volta do qual se aglomeraram e coordenaram em seguida os
desenvolvimentos e as variações de forma de que o objecto era susceptível. Posto isto
chegaram até nós mil coisas de todos os géneros, e uma das principais ocupações da
ciência e da filosofia, para apreender-lhes as razões, é indagar-lhes a origem e a causa
primitiva. Eis o que se deve chamar tipo em arquitectura, como em qualquer outro ramo
das invenções e das instituições humanas […]
―Entregámo-nos a esta discussão para dar bem a entender o valor da palavra tipo
tomado metaforicamente numa quantidade de obras, e o erro daqueles que, ou o
desconhecem porque não é um modelo, ou o falseiam impondo-lhe o rigor de um
modelo que implicaria a condição de cópia idêntica‖.
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Na primeira parte o autor elimina a possibilidade de algo a imitar ou a copiar porque
não haveria, como afirma a segunda parte da proposição, ―a criação do modelo‖, isto é,
não se fazia arquitectura.
A segunda proposição afirma que na arquitectura (modelo ou forma), existe um
elemento que desempenha um papel próprio; não portanto algo a que o objecto
arquitectónico se adequou na sua conformação, mas algo que está presente no
modelo. Este algo, de facto, é regra, o modo constitutivo da arquitectura.
Em termos lógicos pode-se dizer que este algo é uma constante. Um argumento deste
tipo pressupõe conceber o facto arquitectónico como uma estrutura; uma estrutura que
se revela e é cognoscível no próprio facto. Se este algo, que podemos chamar o
elemento típico ou simplesmente o tipo, é uma constante, é verificável em todos os
factos arquitectónicos. Portanto, é também um elemento cultural e com tal pode ser
pesquisado nos diversos factos arquitectónicos; a tipologia torna-se assim em grande
parte o momento analítico da arquitectura, mais facilmente individualizável ainda ao
nível dos factos urbanos.
[…] Poderemos dizer por fim que o tipo é a própria ideia da arquitectura, o que está
mais perto da sua essência. É portanto aquilo que, não obstante cada transformação,
sempre se impôs ―ao sentimento e à razão‖, como princípio da arquitectura e da
cidade.‖
(Rossi, 2001, p52-55)

No fundo, a contextualização do referido assume a condução do argumento de
que a estratégia fulcral daquilo que propomos está na ideia primária do tema
que tratamos, Pátio. Pensamos que, a dimensão organizativa da ideia, projecta
a ordem primitiva daquilo que enquanto modelo pode ter referência tipológica
de um contexto urbanista voltado para a ideia da qualidade de vida desejável
por sensação da capacidade que o atributo dela constitui no que se conjectura
de hipótese daquilo que apresentamos no ensaio.
Portanto, deste modo, enquanto Pátio-Arquitectónico, propomos, assim, no
Bloco-Urbano, um jardim comum como algo útil daquilo que entendemos como
repto condição-espaço do qualificável. Aquilo que propõe atributo disso.
Qualidade. Aquela que mesura oportunidade e assentamento de vida disposta
a todos, aqui, como tal, no lugar seguro que dimensiona o seu sentimento e
sua razão no exacto provocado da sua beleza: Pátio-Jardim. Do sentido disto,
define-se, tal como: Bloco-Urbano-de-Pátio-Jardim.
Enquanto Pátio-Urbano, fizemos o mesmo. A proposta de um jardim que por
carácter comum participa activamente como sentimento e razão pública,
exaltando o belo na condição espaço-pulmão urbano que assim se assume
elementar da qualidade de vida. Deste, define-se: Pátio-Jardim-Urbano.
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Como tal, resumidamente, a apresentação das duas ideias que pretendíamos
explorar a um nexo conjunto, ainda que com enquadramento tipológico.
Finalizado o ensaio, importa reportar a ideia de que o ensaio gráfico assume a
identidade Renascentista por ideia da definição dos limites verticais da sua
volumetria, que a caracteriza, algo muito Europeu, mas que numa proposta
diferente, onde esses limites aumentam em altura, criando a hipótese de torres,
a ideia geral é a mesma. Portanto, a razão urbana estará sempre disposta à
definição do traçado de cidade. O fundamental de todo este argumento.
No seguimento disso, deixamos, elucidativamente, uma peça interessante que
genericamente retrata o que pretendemos como conclusão do capítulo.

Ilustração 23 - Colecção de cidades históricas quadros treliça. Manuel de Solà-Morales, 1977. (García Barba, 2013)
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3. EXEMPLOS CULTURAIS DO USO DE PÁTIO
3.1. ARQUITECTURA

3.1.1.

CASA-URBANA DE MOHENJO-DARO. PAQUISTÃO

De 3250 a 2750 AC, o que resta de Mohenjo-Daro assume o layout de uma
civilização de estrutura urbana de ordem regular.
A evidência Arqueológica indica que esta civilização terminou antes da
chegada das tribos invasoras semi-nómadas Aryanas.
(Schoenauer, 2000)

A malha urbana era constituída por casas geminadas com os seus Pátios.

Ilustração 24 - Mohejo-Daro, Distrito Residencial. (Schoenauer, 2000, p114)
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3.1.2.

DUR-SHARRUKIN, FORTALEZA DE SARGÃO. IRAQUE

Construída por Sargão II, da Assíria, (actual Khorsabad, Iraque), Dur-Sharrukin
foi projectada para ser a cidade-capital iniciando os trabalhos da sua edificação
em 717 AC. Morto em batalha em 705 AC, o seu filho e sucessor Sennacherib
abandonou o projecto e a cidade-capital nunca foi completada.
(Mark, 2014, tradução nossa)

Ilustração 25 - Dur-Sharrukin. (Stouhi, 2020)

Ilustração 26 - Dur-Sharrukin. Planta. (Stouhi, 2020)
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3.1.3.

CASA-URBANA DE UR. MESOPOTÂMIA

―Reputada por ser a ―casa de Abraham‖, Mesopotâmia, UR era localizada perto
da confluência do rio Tigres e Eufrates, perto das montanhas baixas do Deserto
Árabe e relativamente perto do Mar.‖
(Schoenauer, 2000)

Ilustração 27 - Ur, Pátio. (Schoenauer, 2000, p102)

Ilustração 28 - Ur, Casas de Larsa. (Schoenauer, 2000, p103)
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3.1.4.

CASA-URBANA ISLÂMICA. NORTE AFRICANA

Situadas nos sectores residenciais chamados ―Mahalahs‖, as habitações
urbanas islâmicas norte Africanas são outro exemplo de edifício regrado a
partir de um Pátio. São casas encerradas ao exterior, sem vãos e abrem-se
somente para o Pátio. O Pátio é, neste caso, em génese, uma solução
climática para o clima extremo Árabe e a eficiência térmica é também
conseguida através de ―Malqafs‖, colunas capta vento.
(Schoenauer, 2000)
Chamam-se Dar.

Ilustração 29 - Controlo Climático em Edifícios Islâmicos. (Schoenauer, 2000, p151)

Ilustração 30 – Dars. (Shoenauer, 2000, p155)
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3.1.5.

CASA-PÁTIO DE BEIJING. CHINA

A casa típica de Beijing é muito bem protegida, apenas com uma porta para o
exterior. A simplicidade exterior contrasta com a ornamentação interior, cuja
qual é bastante adornada.
O Pátio é o centro da aglutinação do edificado e desse modo surge o conjunto.
(Schoenauer, 2000)
Chamam-se Siheyuan.

Ilustração 31 - Siheyuan I. (Schoenauer, 2000, p197)

Ilustração 32 - Siheyuan II. (Schoenauer, 2000, p197)
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3.1.6.

CASA DE PERISTILO. GRÉCIA

Este edifício, tomado a estereótipo, é uma habitação regrada por dois pátios
centrais. Esses pátios são formados por peristilo, uma série de colunas que
suporta a cobertura e define as circulações periféricas em torno de si.
As habitações Gregas eram edifícios sem pretensões de carácter vistas da rua.
Simples. Sem ornamento. E de poucos vãos parietais.
(Schoenauer, 2000)

Ilustração 33 - Casa de Peristilo, Vitruvius. (Schoenauer, 2000, p129)
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3.1.7.

CASA POMPEIANA. ITÁLIA

Este edifício é a referência Italiana de uma habitação terrena.
Basicamente, vive de dois espaços centrais. O Atrium e o Peristilo.
O Atrium normalmente contem um Opaion, clarabóia, e o Peristilo, ou
Cavaedium, composto por uma série de colunas define a situação de Pátio.
(Schoenauer, 2000)

Chamam-se Domus.

Ilustração 34 - Casa Pompeiana, em Pansa. (Schoenauer, 2000, p143)
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3.1.8.

INSULAE ROMANA. ITÁLIA

Eram edifícios urbanos, objectivados em quarteirões, construídos em altura,
destinados para a classe média ou inferior.
O termo Insulae significa Ilha. Portanto, Ilha urbana.
Neles existia um Pátio Interior e o seu embasamento era feito com arcadas,
chamadas de Loggias, onde acontecia comércio.
(Macaulay, 1974)

Ilustração 35 - Insulae. (Macaulay, 1974, p106)
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3.1.9.

PALAZZO. ITÁLIA

O Palácio Italiano eram residências nobres destinados á classe alta.
Construído com as melhores técnicas e materiais, certamente são os edifícios
de maior destaque urbano, ainda nos dias de hoje.
Todos eles, muito ao estilo da época, eram projectados em torno de um Pátio
central. A típica ideia renascentista de Cortile.
(Blaser, 2004)

Ilustração 36 - Palazzo Farnese, Roma. (Fletcher, Banister, quod.lib.umich.edu, 1921)
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3.1.10. EDIFÍCIOS RELIGIOSOS. MUNDO EM GERAL
Normalmente, mosteiros religiosos vivem de um Pátio interno: Claustro.
O Claustro funciona como o único espaço exterior de convívio no asilo
religioso. Desse modo a Arquitectura organiza o habitat da castidade requerida,
sendo assim o seu funcionamento no espaço.

Ilustração 37 - Mosteiro dos Jerónimos, Lisboa. (Veiga, Ana Motta, Pinterest)
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3.1.11. CASA-QUINTA CHECOSLOVACA. CHECOSLOVAQUIA
De construção em Madeira, este edificado representa o tipo genérico da
estrutura composta que cria um Pátio em torno de si.
Portanto, o próprio é gerador da ordem do espaço.
É bastante presente na região montanhosa de Kysuce e Orava.
(Schoenauer, 2000)

Ilustração 38 - Casa-Quinta Eslovaca. (Schoenauer, 2000, p72)
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Ilustração 40 - Casa-Quinta Romena I. (Schoenauer, 2000, p81)

Ilustração 39 - Casa-Quinta Romena II. (Schoenauer, 2000, p80)
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3.1.12. CASA-QUINTA HÚNGARA. HUNGRIA
Este edificado em forma de L, murado, cria um Pátio interno na estrutura geral
compositiva. É bastante comum na Região do Rio Tisza.
(Schoenauer, 2000)

Ilustração 41 - Casa-Quinta Húngara. (Schoenauer, 2000, p83)
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3.1.13. BLOCO-URBANO. HOLANDA
Este é um exemplo de desenvolvimento urbano municipal de blocos
residenciais de 4 pisos. Esta era a aposta urbanística durante a I guerra
Mundial.
(Schoenauer, 2000)

Ilustração 42 - Spagen, Roterdão, 1919-21. (Schoenauer, 2000, p401)
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3.1.14. HABITAÇÕES ENTRE GUERRAS. ESTADOS UNIDOS
Novos empreendimentos urbanos nasciam pós I guerra mundial nos Estados
Unidos. Os subúrbios começavam a ter crescimento na procura de habitações
mais acessíveis. Modelos urbanísticos foram testados.
Este é um estereótipo de habitação sub-urbanas, de época, já com a tentativa
de ordenamento do território.
(Schoenauer, 2000)

Ilustração 43 - Hayes Avenue Garden Apartments, NY, 1922. (Schoenauer, 2000, p383)
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3.1.15. CASA-URBANA OCIDENTAL, BERLIM. ALEMANHA
O desenvolvimento urbano nos anos 80 revivia as antigas formas urbanas
abandonando o Modernismo e usando a ideia padrão de bloco fechado de
pátio-jardim.
(Schoenauer, 2000)

Ilustração 44 - Ritterstrasse-Nord, 1982-89. (Schoenauer, 2000, p456)
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3.2. URBANISMO

3.2.1.

MILETUS, CIDADE. GRÉCIA

A rica cidade da confederação Iónica foi o ex-líbris exemplar do bom urbanismo
grego. A partir deste modelo o mundo em geral tomou a ortogonalidade como
modo funcional e eficiente de urbanismo.
Hipódamo, 500 AC, criou o primeiro modelo universal urbano conhecido por
―malha Hipodâmica‖. Nele, a primeira ideia de Pátio-Urbano bem conseguida
ocorreu.
(Schoenauer, 2000)

Ilustração 45 - Miletus, séc V, AC. (Schoenauer, 2000, p125)
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3.2.2.

LISBOA, CENTRO HISTÓRICO. PORTUGAL

Por iniciativa do Marquês de Pombal, após o terramoto de 1755, a projecção
da Baixa Lisboeta foi verdadeiramente revolucionária no seu tempo, não
apenas pelo sistema construtivo do edificado mas essencialmente pelo
urbanismo em si. Constitui-se pelo centro histórico de Lisboa.
O ordenamento do território ganhava pela primeira vez o fôlego cosmopolita
daquilo que é o primeiro passo mais civilizacionado.
Basicamente, é composta por um sistema de 3 Pátios-Urbanos:
O Pátio-Urbano Ribeirinho (Terreiro do Paço) e mais dois Pátios-Urbanos
adjacentes a rematar o plano restruturador, (Rossio e Praça da Figueira).

Ilustração 46 - Baixa Pombalina, Lisboa. (Maria Amélia, Sociedade de Instrução Musical e Escolar Cruz Quebradense, 2011)
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3.2.3.

ALEPPO, CENTRO URBANO. SÍRIA

Sendo hoje a maior cidade da Síria, foi no séc. XIX que ganhou a sua força
estruturadora.
Vendo a Cidade como ideia de ―Ummah‖ ou ―grande comunidade‖ o traçado
teve especial atenção á concepção do espaço público, nomeadamente a
escala referida ao uso religioso.
(Schoenauer, 2000)
E nele o Pátio-Urbano é fundamental.

Ilustração 48 – Centro urbano de Aleppo. (Schoenauer, 2000, p148)

Ilustração 47 - Aleppo. Detalhe do centro urbano. (Schoenauer, 2000, p149)
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3.2.4.

BARCELONA, CIDADE. ESPANHA

Capital do ―País Basco‖, Barcelona é, ainda hoje, uma das mais importantes
cidades de Espanha. O plano urbano de Ildefonso Cerdá de 1859,
fundamentado no documento seu designado por ―Teoría general de la
urbanización‖ de 1867, resolve Barcelona de modo estruturante e com uma
nova concepção organizadora com uma malha urbana de Blocos-Urbanos.
(Frampton, 2000)
Um Europeu exemplo fundamental para ideia de Bloco-Urbano-de-Pátio e
Pátio-Urbano, coisa que funciona no obvio da concepção urbanística á
eficiência do registo.

Ilustração 49 - Barcelona. (Vaumm arkitekturak, 2019)
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4. O PROBLEMA MILENAR DA DOMUS ITALIANA
4.1. O ERRO DE VITRUVIUS
Começar este capítulo implica o foco da ideia de Pátio suportada num dos
exemplos que é genericamente icónicamente conhecido por ser um exemplo
de casa-pátio de modo universal: A Domus, uma habitação-tipo italiana.
Este tipo de habitação é constituído por dois espaços distintos, precedentes um
do outro e fundamentalmente estruturadores do edifício habitacional. O Atrium
e o Peristilo. A ideia que pretendemos aqui é desmontar o entendimento deste
caso com uma profundidade relativa que refuta conceitos arquitectónicos
milenares deixados por Vitruvius, Marcus Pollio, Arquitecto Romano, 100 AC,
no conhecido The architecture of Marcus Vitruvius Pollio in ten books, um
tratado de arquitectura que se constituiu referência até aos dias de hoje.
Recorrendo a referência:
―Atrium or Cavum Aedium, as it is written Varro and Vitruvius; Pliny writes it Cavadium.
Hirt, Muller,‖ Marini, and most modern writers, consider the Atrium and Cavum Aedium
to be the same; but Newton, Stratico, and, more recently, Becker," maintain that they
were distinct rooms.
It is impossible to pronounce a decisive opinion on the subject; but from the statements
of Varro" and Vitruvius," taken in connexion with the fact that no houses in Pompeii
have been yet discovered which contain both an Atrium and Cavum Aedium, it is most
probable that they were the same.
The etymology of Atrium is mentioned under that head.
The Atrium or Cavum Aedium was a large apartment, roofed over with the exception of
an opening in the centre, called compluvium, towards which the roof sloped so as to
throw the rain-water into a cistern in the floor, termed impluvium, which was frequently
ornamented with statues, columns, and other works of art. […]
[…] The word impluvium, however, is also employed to denote the aperture in the roof.‖
Schneider, in his commentary on Vitruvius, supposes cavum aedium to mean the whole
of this apartment, including the impluvium, while atrium signified only the covered part,
exclusive of the impluvium.
Mazois, on the contrary, maintains that atrium is applied to the whole apartment, and
cavum aedium only to the uncovered part.
The breadth of the impluvium, according to Vitruvius," was not less than a quarter, nor
greater than a third of the breadth of the atrium ; its length was in the same proportion
according to the length of the atrium.‖
(Smith, 1843, p516-517)
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Recorrendo a referência:
―[…] Daniel Barbarus […] The names, faith he, of the Cavaedia are taken from the
Custom of People, or their Form. They are named Atria also, but for another reason, for
the Cavaedium is so called in regard of that Part which is uncovered, and in the middle
rains in; but Atrium in respect of that which is roofed : Part of them being roofed, part
not. Again, upon his commenting on Vitruvius his giving the Proportions of the
Impluvium, which is that Part of the Atrium which was uncovered, and from whence the
Rain fell, he proceeds, saying:
Impluvium locus eſt ſine tecto in aedibus, quo impluere imber in domum poſit, cum vero
de impluvio fit mentio in Atriorum descriptione, satisfirmum argumentum eff, Atria &
Cava aedium ad idem respicere, ut cava aedium ratione impluvii.
Atria ratione circumcludentis fabrica dicantur. ―
(Jones, 1925, p95)

Recorrendo a referência:
―Impluvium, or Compluvium, was used indifferently for the opening in the roof; but I think
Impluvium only is used for the open space on the hall floor (the Patio of a Spanish
house), and I think Impluvium is sometimes used for the rain-water tank. Vitruvius
(Lib.VI.cap. 3, par. 1 and 6) certainly speaks of the Compluvium as the opening in the
roof, and this seems to be confirmed by Varro; but in Plautus (―Miles Gloriosus") the
opening in the roof was called Impluvium. The Captain's slave looks through this hole
when he has been following a strayed monkey of his master's on to the neighbour's
roof. Our English translators call it" skylight, and the ―Vestes impluviatae" of Plautus are
translated ―skylight dresses,‖ whether from their shape or colour we do not know. The
following passage in the ―Epidicus ‖ of Plautus speaks of these ― Vestes Impluviatae‖. ―
(Statham, 1890, p113)

Recorrendo a referência:
―The light also has been thrown from the contrary side, which has contributed to the
apparent change of the picture; and the sombre shades, contrasted with the partial
lights of the impluvium and the peristyle, produce an effect scarcely credible by those
who have only seen the habitation exposed to the glare of sunshine.
The light is admitted into the nearest division of this atrium or cavaedium through a
quadrangular hole in the roof, which inclined toward the centre, and seems to have
been called cavaedium, as the opening itself was styled compluvium, and the recipient
of the water in the pavement below the impluvium.
Nevertheless these terms seem to have often been confounded, for Plautus mentions
the seeing into an impluvium from another house, and Terence also says, " per alienas
tegulas," and " per impluvium," showing they must have intended to speak of the
opening when they use the word impluvium, and consequently the recipient should be
termed the compluvium. The compluvium of the cavaedium should be, according to
Vitruvius, not larger than a third part of the atrium, nor less than a fourth.
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This, however, was still less, and the house must therefore have been somewhat darker
than usual.‖
(Gell, 1830, p97-98)
―There always seems a difficulty between the terms atrium and cavaedium […]
Festus [...] said that, […] going from the atrium to the cavaedium […] unless the
cavaedium and peristyle were the same;‖
(Gell, 1830, p98)

Recorrendo a referência:
ACTVS II
Periplectomenvs
Ni hercle diffregeritis talos posthac quemque in tegulis videritis alienum, ego vostra
faciam latera lorea. Mi equidem iam arbitri vicini sunt, meae quid fiat domi, ita per
impluvium intro spectant. Nunc adeo edico omnibus. 159
(Plauto, s.d.)

Recorrendo a referência (tradução da acima mencionada):
Acto 2
Periplectômeno
[…]Quer dizer então que os vizinhos já podem subir no meu telhado, olhar pelo
implúvio e testemunhar tudo o que se passa dentro de minha casa?
(Plauto, 1999, p18)

Antes de prosseguirmos, pensamos que é interessante entendermos melhor as
personalidades que em investigação desencadearam o nosso ponto de partida
argumentativo para a solução da inquietação-trama que estamos a construir,
para estabelecer um intelectual contexto diacrónico no sentido de uma
correlação dos próprios com Vitruvius:
Plautus, Titus Maccius, foi um Dramaturgo Romano, 230 -180 AC e Festus,
Sextus Pompeius, foi um Linguista Romano, 200 AD.

Finalmente, com a necessária revisão ao original, recorremos ao próprio The
architecture of Marcus Vitruvius Pollio in ten books para verificar e
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corroborar tudo aquilo que nos chamou a atenção durante a investigação que
fizemos nas referências anteriores. Assim, nele, em Book the Sixth:
CHAPTER III. OF COURTS (CAVAEDIA)
―THERE are five species of courts; which receive their names from their forms. The
Tuscan, Corinthian, the Tetrastylôn (with four columns), the Displuviatum (open at top),
and the Testudinatum (roofed). The Tuscan cavaedia are those in which the beams
across the breadth of the court have trimmers (interpensivae) to them, and valleys
(colliquiae) from the intenal angles of the walls to the angles formed by the junctions of
the beams and trimmers. Thus the rain falls into the middle of the court from the eaves
of the rafters. ln the Corinthian cavaedium, the beams and uncovered middle of the
court (compluvium) are as in the foregoing; but the beams around are detached from
the walls, and rest on columns. The tetrastyle are those wherein columns are placed under the beams at the angles, which give strength and support to the beams; for thus
they are not so liable to sag with their own weight, nor are they loaded by the trimmers.
The displuviatum is that in which the water is carried off above the gutter plates
(deliquiae), which support the body of the roof. These are useful for winter apartments,
because the compluvium being upright, the light of the triclinia is not obstructed.
But they are constantly in want of repair ; for the pipes which receive the water from the
eavee being againet the walls, and not capable of taking, at once, the water which
should be carried off, it overflows from the check it meets, and injures the wood-work
and walls in thie sort of buildings. The roofed court is used when the span is not great,
and large dwelling-rooms are made in the floor over it.‖
(Vitruvius, 1874, p135-136)
CHAPTER IV. OF COURTS (ATRIA), WINGS OR AISLES (ALAE), THE TABLINUM
AND THE PERISTYLIUM
―[…] The width of the uncovered part of the atrium (impluvii lumen) is not to be less
than a fourth nor more than one-third of its width; its length, however, will be in
proportion to that of the atrium. […]‖
(Vitruvius, 1874, p137)

Irrefutavelmente, concluímos que o clássico documento de Arquitectura, que
ainda nos serve de referência até aos dias de hoje, efectivamente contém erros
quais nos dispomos a resolver de os finalizar à consciência daquilo é
necessário rematar de sentido certo destas coisas. E da ideia disso, assim, na
justaposição do inteligível, entendemos a razão do título deste capítulo.
Deste modo, com todas estas referências, assertivamente, estabelecemos a
inquietação-trama que nos interessa aqui. Portanto, as várias constituídas
questões pendentes de tudo o que entendemos dos trechos que citámos
decorrentes de uma imersão profunda em investigação.
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Primeiro Ponto: temos um conflito nítido no que se entende de Atrium e
Cavaedium.
Segundo Ponto: temos um conflito nítido no Atrium no que se entende de
Impluvium e Compluvium.
Tudo aquilo que vamos chamar de ―Erro de Vitruvius‖.

Relativamente ao primeiro ponto, ainda que já tenhamos visto acima esta
informação, recorremos novamente ao Dictionary Greek and Roman Antiquities
para referir a seguinte conjuntura informativa que remonta directamente ao The
architecture of Marcus Vitruvius Pollio in ten books mas com uma diferente
organização qual julgamos ser mais elucidativa para um trato estrutural mais
consciente no seguimento do assunto:

―Vitruvius distinguishes five kinds of atria or cava aedium, which were called by the
following names:
(1.) Tuscanicum. In this the roof was supported by four beams, crossing each other at
right angles, the included space forming the compluvium.
This kind of atrium was probably the most ancient of all, as it is more simple than the
others, and is not adapted for a very large building.
(2.) Tetrastylum. This was of the same form as the preceding, except that the main
beams of the roof were supported by pillars placed at the four angles of the impluvium.
(3) Corinthium was on the same principle as the tetrastyle, only that there was a greater
number of pillars around the impluvium, on which the beams of the roof rested.
(4.) Displuviatum had its roof sloping the contrary way to the impluvium, so that the
water fell outside the house instead of being carried into the impluvium.
(5.) Testudinatum was roofed all over, and had no compluvium. ―
(Smith, 1843, p517 )
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Ilustração 50 - 5 tipos de Atrium. (Imagem nossa, 2020)
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Portanto, o primeiro ponto de ―O Erro de Vitruvius‖ é precisamente a igualdade
de designação Atrium e Cavaedium. Porque são na verdade coisas diferentes.
O que sucede no Atrium é um espaço que é entendido como um dos dois
núcleos da Domus. Situa-se logo após entrada. Entra-se para ele. E nele o que
existe é nada mais nada menos que uma abertura na cobertura: um Opaion.
Recorrendo a dicionário:
ὀπαῖος - Opaion
with a hole or opening [...], through the tile with a hole in it […]
(LSJ, 2020b)

Recorrendo a outro dicionário:
Opaion
oculus [of a dome]archi.
(Hemetsberger, 2020)

Porém, a ideia disto remete-nos á noção de clarabóia.
Recorrendo a dicionário:
Clarabóia
do francês claire-voie ( de claire: 'clara', e voie, 'via, caminho' )
3.óculo
(Porto Editora, 2020m)

Portanto, é somente isso. O que acontece é um Opaion no Atrium. Nada mais.
O que importa reter aqui é que Opaion é um sistema de iluminação no espaço
e não espaço-em-si. Como tal, recapitulando, Pátio é entendido como espaço
cujos seus limites parietais irão definir a abertura ao céu. Esse é o holismo de
Pátio. Logo, Espaço-em-si. Ainda que, Espaço-iluminado-de-si. O próprio como
um todo. Aquilo que o passa a diferenciar de Opaion.
Contudo, para dar seguimento á reflexão temos de voltar a um conceito que
abordamos no primeiro capítulo da dissertação, Cavaedium.
Ou o que verificamos na referência como variante lexical de Cavum-Aedium ou
Cavaedia. É a mesma coisa.
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Relembrando, vimos, explicado, no primeiro capítulo, que a ideia disso é
primordial no conceito de operatividade sobre a matéria e que a acepção da
palavra surge da ideia de ―uma cava, escavação, na matéria, cuja qual abre
dela um espaço aberto ao céu‖. Um todo dessa subtracção de matéria.
É um gesto só de Cava que, em todo de si, na sua operatividade, dá Aedium.
Operativamente, tudo isso, diz-se Cavaedium.
É importante reter, fixo, esta ideia em mente para prosseguirmos síncronos
com aquilo que veremos adiante sem esquecer a nossa definição de Pátio,
também referente ao primeiro capítulo, que assume a total interpretação lógica,
pois a continuidade do nosso argumento fica na equiparação de duas imagens:
O Opaion do Panteão de Roma e o Opaion do Atrium de uma Domus.

Ilustração 51 - Panteão de Roma. Opaion. Clarabóia. (Flickr, Peralta, Romulo, 2006)
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Ilustração 52 - Atrium. (Flick, Internet archive book imagens, Westrop, Hodder, 1867)

Portanto, finalizamos assim o nosso argumento relativo ao que é Atrium.
Contudo, falta dizer que na Domus existe um Cavaedium. E esse espaço é o
que, normalmente, chamamos de Peristilo. Portanto, sob a ideia de cava
operativa, única, aberta ao céu, Cavaedium define-se pelos limites de colunas.
Essas são o que se entende por Peristilo. É o periférico disso, a situação de
colunas, que, descrevendo-se como circunstancia remate limítrofe espacial
será o que é entendido como Cavaedium. E desse modo, Cavaedium é o termo
mais correcto do espaço precedente do Atrium e segundo núcleo estrutural da
Domus. Visualmente, entendemos que, sob a noção da investigação, o peristilo
se remete á ideia de estruturais verticais planos-translúcidas da antiguidade
clássica. Porque, efectivamente, há um ponto de vista perspectico que encerra
a visão de dentro/fora no cômputo da circulação e a obvia noção de tudo isso
constitui-se definindo um limite perimetral. Porém, esta ideia de estrutural
vertical plano-translúcido é somente um aparte de curiosidade acerca da
experiencia perspectica de um peristilo, importando ao suputar de tudo isso
entender que é por resposta rítmica das colunas que a luz chega aos cómodos
interiores. E assim compreendemos a ideia construtiva deste Cavaedium.

Todavia, preparamos umas imagens suporte de discurso para ficarmos a ter
uma imagem mental bem definida daquilo que dizemos acerca da questão.
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Ilustração 53 - Domus Italiana. Atrium e Cavaedium. (Imagem nossa, 2020)
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Relativamente ao segundo ponto de ― O Erro de Vitruvius ―, há um paradoxo da
razão de ―Impluvium-Compluvium‖ e iremos aferir etimologicamente a noção
destas designações.
Começando, vamos ter a estratégia da desconstrução dos dois termos, por
duas partes, a partir do comum e do incomum a ambas.
Recorrendo a dicionário:
Pluvius, Pluvia, Pluvium
adjective
Definitions:
rainy, causing or bringing rain
(Mahoney, 2020r)
In
preposition
type: takes an accusative object
Definitions:
about, in the mist of
according to, after (manner)
for
into
to, among
preposition
type: takes an ablative object
Definitions:
in accordance with/regard to/the case of
in, on, at (space)
within (time)
(Mahoney, 2020s)
Com
preposition
type: takes an ablative object
Definitions:
attached
supporting
with, together/jointly/along/simultaneous with, amid
preposition
type: takes an ablative object
Definitions:
having/containing/including
under command/at the head of
using/by means of
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adverb
Definitions:
Together
(Mahoney, 2020t)

Pós exercício de desconstruir, vamos voltar a construir pela regra da
compressão de palavras e voltamos aos termos iniciais.
Portanto, para entender, Impluvium acontece por composição em compressão
de ―In+Pluvium‖, acrescido de ―regra de P‖, cuja qual transforma N em M na
adjacência. Pós entender isto, devolvemo-nos ao sentido da palavra. E o
sentido da palavra, escolhendo o melhor naquilo que vemos do que é, será
―para a água pluvial‖ ou ― de acordo com a água pluvial‖ ou ―entrada da água
pluvial‖. Sendo, através do obviamente disso, uma Abertura ou Descobertura.

Portanto, logicamente que, a abertura ou descobertura, tal como percebemos e
vimos, também, chamada de Opaion/Clarabóia, é o que falamos aqui de
Impluvium. Logo, essa razão circunstancial de uma abertura ou descobertura
específica, que, ainda que para iluminação sirva, faz Impluvium ser apenas o
termo que se dá a isso somente por razão da entrada da água pluvial.
Mas, no sentido de tudo isso, até poderíamos argumentar que não é coisa
definida, no sentido de coisa-em-si, como algo materializável, de termo definido
disso ser como algo específico-em-si que para isso existe. Ainda que por isso
disso assim aconteça ou tenha de acontecer. Portanto, se atendermos à lógica
entendida, Cavaedium também será um Impluvium, assim como Pátio. Como
tal, não nos interessa o paradoxo da causa do que é óbvia condição comum,
portanto, a entrada de chuva por razão de uma disposição de espaço ou no
espaço. Abertura ou Descobertura. Logo, pensamos que, poderá ser somente
a expressão simples da indicação do que acontece, portanto, ―entrada de água
pluvial‖. Nada mais. E na acepção disto, aqui, poderíamos ficar apenas na
designação disso por Opaion/Clarabóia.
Contudo, pensamos também que na razão de Opaion/Clarabóia, ainda que
também em Pátio, poderíamos estar perante um caso específico da utilização
de um vidro. E nesse sentido a entrada da água pluvial deixaria de ocorrer.
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Como tal poderíamos definir Impluvium, aqui, como uma condição específica
de Opaion/Clarabóia, ainda que o próprio assim disposto quanto ao
caracterizável por uso específico. Portanto, Opaion/Clarabóia com ou sem
vidro. Logo, com ou sem Impluvium.
No seguimento do sentido fundamental de todo este argumento, Compluvium,
portanto, palavra composta em compressão de ―Com+Pluvium‖ define-se, pela
melhor ideia daquilo que vimos de significado, como facto de nítido de ―conter
água pluvial‖. Precisamente de senso com a ideia do reservatório de água ao
nível do solo que há no Atrium da Domus. E, assim, dele diz-se Compluvium.
No sentido do que vimos anteriormente em Impluvium, também poderíamos
argumentar o termo Compluvium a expressão simples da indicação do que
acontece e não de coisa-em-si. Pois, correcto seria a ideia de coisa-em-si estar
à designação de reservatório-pluvial. Até porque, imagine-se que, na lógica
disto, vazio de água pluvial, Compluvium é um termo sem sentido.
No devir de solução disso, recorrendo a dicionário:
Alveus, Alvei
noun
declension: 2nd declension
gender: masculine
Definitions:
beehive
canoe
cavity, hollow
gameboard
trough, bowl, tray
tub
(Mahoney, 2020u)
Alvus, Alvi
noun
declension: 2nd declension
gender: common
Definitions:
beehive
belly/paunch/stomach
bowel
bowel movement
cavity
hull (ship)
womb

Tiago João Mamede Ferreira Duarte

101

Pátio. O intemporal vazio em Arquitectura.

(Mahoney, 2020v)
Alveolus, Alveoli
noun
declension: 2nd declension
gender: masculine
Definitions:
basin, (serving) bowl, trough
bath-tub
channel, bed
gameboard
tray (dim.)
(Mahoney, 2020w)

Posto isto, ainda que com liberdade de escolha a partir do entendido,
sugerimos o neologismo de Alvuspluvium, aquilo que é coisa-em-si para a
razão Compluvium, reservatório-pluvial.
Por final, conclusivamente, deixamos, por ideia remate de tudo isto, uma
imagem resoluta.

Ilustração 54 - Nexo Impluvium-Compluvium + Nexo Opaion-AlvusPluvium (Imagem nossa, 2020)

Portanto, tudo o que tem sido dito de modo universal até aos dias de hoje,
neste enredo com mais de 2000 anos de história, está completamente errado.
Em suma, este capítulo é o nosso argumento-prova daquilo que pretendermos
avançar entendido como ―O Erro de Vitruvius‖.
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5. TRABALHO PRÁTICO, PROJECTO III, 2018-19.
ART HOUSE STO. AMARO, LISBOA.
Este capítulo, por conformidade com a disciplina prática de Projecto III do 5º
ano de Arquitectura, ano 2018/19, pretende a dialogia projectual, do exercício
pelo próprio efectuado, com nexo de concomitância com a presente
dissertação como fio condutor, que os tange de razão, e que culmina no senso
comum que os absoluta a um todo. E nesse sentido, o enquadramento lógicooperativo pretende demonstrar a capacidade argumentativa do conceito por
noção daquilo que são as competências do autor naquilo que propõe de
escopo real da disciplina de Arquitectura. Projecto de Arquitectura.

A apresentação do projecto de Arquitectura decorre exactamente como foi
apresentado no exame final do ano referido. Desse modo:
Conceitos operativos:
Solidez
Beleza
Funcionalidade
Conceitos caracterizadores:
Auto-Referência
Mistério
Curiosidade
Sintagma
Sistema
Uno

Deste modo temos a noção daquilo que pretendemos trabalhar como senso da
ideia Arquitectónica que pretendemos desenvolver projectualmente de acordo
com as especificidades locus que conduzem os termos reais do exercício.
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Ilustração 55 - Conceitos de Natureza projectual. (Imagem nossa, 2020)

Narrativa Conceptual
―Existe um volume negro maciço na rua. Misterioso. Com apenas um vão
sugestivo.
O teu convite a entrar.
Entras e percorres uma rampa até outro vão da mesma sugestão.
Este pequeno espaço que percorres é de uma luz pouco presente.
Repentinamente, entras num pátio potente. Um vazio a céu aberto.
A definição desse espaço surge-te pelos seus limites parietais compostos por
vãos angulares e de uma aleatoriedade melódica. E apercebes-te de um
Jacarandá.
Um Roxo presente no esbater verdejante ao negro marcante.
Entras no edifício por um vão igual a todos os outros por semelhança.
O edifício é de organização simples.
Apenas existe um perimetral corredor distributivo do edifico.
Estes corredores abrem-se ao exterior por alguns vãos enquanto figura disso.
E acedes a todos os seus espaços por intermédio dessa experiencia
perceptiva.
Nos espaços apenas te é revelado o interior exterior e a inter-relação entre
fachadas.
A sua dualidade em distância.
E é assim que nos vemos. Na complexidade simples de toda a nossa
existência. Ponto final.
Tudo o resto, é a tua necessidade de existir.‖
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Memória Descritiva

A ideia operativa resulta a partir da delimitação perimetral do lote de
intervenção resultando, deste modo, como um corpo cinturado, em Betão
Negro, definido por um vazio central interior.
Conceptualmente, o projecto resume-se num edifício de Pátio-Arquitectónico,
fazendo deste modo este espaço como o ponto central potencial de todas as
relações do projecto. Neste Pátio existe, por definição, um jardim relvado com
um Jacarandá. Portanto, um Pátio-Jardim.
A Nascente e a Poente, surgem duas zonas de maior espessura da cintura,
estas correspondem a um programa diferenciado, e as zonas de menor
espessura da cintura as ligações entre o programa, assim desenvolvido pela
essência estrutural Pátio.
O Projecto resolve a Este o Centro Criativo e a Oeste as residências,
demarcando deste modo o uso diferenciado do edifício. As ligações entre uso
distinto são feitas por ligações a Norte e a Sul, sendo o projecto um continuum.

O edifício desenvolve-se em 6 pisos.
-2.Galeria de Arte
-1.Estacionamento
0.Recepção, Polivalente e zonas de Convívio das Residências, e Jardim.
1.2.3.Residências e Centro Criativo
O intuito de funcionamento é ser Semi/Privado, disponibilizando o Pátio e a
Galeria de Arte para eventos de carácter público, quando assim aconteça por
definição.
Deste modo o trabalho desenvolvido no centro criativo pode ter uma divulgação
"in locu" e contribuir para a economia própria da Creative Art House.
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Ilustração 56 - Implantação. (Imagem nossa, 2020)
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Ilustração 57 - Piso -2. Galeria. (Imagem nossa, 2020)
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Ilustração 58 - Piso -1.Estacionamento. (Imagem nossa, 2020)
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Ilustração 59 - Piso 0. (Imagem nossa, 2020)
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Ilustração 60 - Piso 1. (Imagem nossa, 2020)
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Ilustração 61 - Piso 2. (Imagem nossa, 2020)
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Ilustração 62 - Piso 3. (Imagem nossa 2020)
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Ilustração 63 - Cobertura. (Imagem nossa, 2020)

Tiago João Mamede Ferreira Duarte

113

Pátio. O intemporal vazio em Arquitectura.

Ilustração 64 – Alçado Nascente. (Imagem nossa, 2020)

Ilustração 65 - Corte Poente. (Imagem nossa, 2020)

Ilustração 66 - Corte Nascente. (Imagem nossa, 2020)
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Ilustração 67 - Alçado Poente. (Imagem nossa, 2020)

Ilustração 68 - Alçado Sul. (Imagem nossa, 2020)
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Ilustração 69 - Corte Transversal, Geral. (Imagem nossa, 2020)
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Ilustração 70 - Maquete. Perspectiva. (Imagem nossa, 2020)
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Ilustração 71 - Maquete. Vista topo. (Imagem nossa, 2020)
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Ilustração 72 - Maquete. Vista topo II. (Imagem nossa, 2020)
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclusivamente, chegámos à ideia de que, tanto em Arquitectura como em
Urbanismo, os Pátios são, como vimos, essencialmente Espaço, com
características muito específicas, caso a caso. São usados para definir espaço
de acordo com a relativa propriocepção da escala Antropológica, ora interior,
ora exterior, na relação com o edificado, qual garante intimidade, o privado
disso, qual resolve questões lumínicas, questões de salubridade e conforto
climatológico de habitat e que é normalmente gerador de ordem projectual.
Compreendemos com exactidão o que é que se entende substancialmente por
Pátio-Arquitectónico e por Pátio-Urbano, naquilo que são, por definição nossa,
como directrizes-signo que organizam a mente operativa de um Arquitecto e
por dialogia genérica de caso alcançamos a sua universalidade demonstrada.
Resolvemos, o que chamámos de, ―O Erro de Vitrúvio‖, problema milenar na
Domus, com mais de 2000 anos, no que diz respeito ao problema da
interpretação de Atrium e Cavaedium, incluindo-lhes, respectivamente, a ideia
definida de Opaion/Clarabóia e Pátio (ainda que Cavaedium) e no que diz
respeito à incongruência etimológica dos termos Impluvium e Compluvium,
anteriormente erradamente trocados na generalidade que observamos em toda
a pesquisa, à real consideração dos termos, agora, entendidos como
―expressão simples da indicação do que acontece‖, passando, assim, a definir
o nexo deles com definição de designação de coisa-em-si, enquanto,
respectivamente, Opaion/Clarabóia e Alvuspluvium, estabelecendo deste modo
uma nova lógica universal conclusa e pedagógica em tudo o que dissertámos.
Demonstrámos, num trabalho prático da disciplina de Projecto III, como Pátio,
enquanto sistema arquitectónico, ainda que enquanto hipótese específica dele,
funciona num edifício e na noção disso, daquilo que o fez, a inserção resolvida
com exemplo no que urbanisticamente podemos entender.
Resumidamente, finalizando, pensamos que, Pátio enquanto vazio intemporal
em Arquitectura tem em transversalidade diacrónica o ónus efectivo de um
prestígio único na medida de tudo aquilo que é de potencial e sublime em
tantas filosóficas questões operativas na disciplina. Fim.
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