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Este texto surge da necessidade de esclarecer uma interven9ao nos Ill Encontros de
Tomar, acerca do enquadramento e conteudo programatico da disciplina de Desenho
Assistido por Computador no ambito da revisao do piano de estudos entao discutida.
>Na ideia expressa nessa interven9ao considerava que enquanto a tecnologia de
produ9ao e reprodu9ao de imagens nao for capaz de desmistificar o sonho e a
mem6ria, como o e em Until the End of the World, de Wim Wenders (1991 ), o homem
continuara a precisar de um mediador para comunicar e realizar as suas ideias, seja
esse mediador a palavra ou o desenho.O mediador e instrumento.
Nao pode ser obstaculo.
>O c.a.d. pode serum obstaculo.
>0 drama do arquitecto e a concep9ao. E o fazer arquitectura. E a tecnica que ele
deseja dominar e a de por a mao a pensar.
>Por isso, entre as varias acep96es do conceito, o desenho pode ser entendido com um
caracter mais corp6reo, em que a sua manualidade e expressao da integridade do
nosso ser, um instrumento que tenta encurtar a distancia entre o mundo das ideias
(lugar privilegiado das nossas constru96es) ea folha de papel que se faz palco de
enredos e farmaco da mem6ria.
>Este desenho que procura ser a voz do acto criativo sera, por algum tempo
mais, insubstitufvel. ..
Na abordagem ao enquadramento disciplinar do c.a.d., feita nos Encontros de Tamar,
considerou-se apenas o desenho como instrumento de representa9ao do projecto.

Acontece que esse caracter de subserviencia do desenho esta mal colocado, pois se
algo deve ser apoiado pelo computador e o projecto e nao o desenho do projecto!
>A utilidade do computador no apoio a concep9ao nada tern aver com as horas
poupadas por nao se «passar desenhos a tinta»; com a versatilidade e rigor com que
se experimenta e substituem linhas; com que se apaga e refaz; com a rapidez da
legenda que evita o escantilhao ou de uma cotagem veloz; nem com a sedur;:ao
de uma imagem ...
Proponho que de c.a.d . se passe a p.a.c.
>Projecto assistido por computador.
>Enumero alguns t6picos que fundamentam a proposta e ilustram a emergencia da
vulgariza9ao do computador na «sala de aula» :

0 conceito de maquete enquanto instrumento de representa9ao e de apoio a
concep9ao, nao diz necessariamente respeito a objectos perante os quais somos
gigantes e o nosso olhar se deve deformar. 0 pr6prio conceito de escala de
representa9ao nao esta vinculado a uma op9ao metrica: a percep9ao pode ser
feita a escala real (virtual).
>A modela9ao espacial computarizada permite uma percep9ao dinamica do espa90 e
uma aproxima9ao a sua condi9ao material.
>Base computacional comum as varias especialidades intervenientes num projecto de
arquitectura - interface com software de controlo ambiental, dimensionamento de
estruturas, condutas, ilumina9ao, or9amenta9ao, gestao de trafego em ediffcios
complexos ...
>Base computacional de interface com a rob6tica para a produ9ao de componentes de
constru9ao e de maquetes.
>Interface com bases de dados e «bibliotecas» de componentes e acess6rios.
>Acesso a informa9ao de apoio a constru9ao via Internet.

