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[K]OMUNICA #1 
PLANIFICAÇÃO  
 
[K]OMUNICA  

 
Objectivos 
Construir uma instalação colectiva (cortina transparente), tendo como tema [K]omunica. 
Promover o diálogo, a leitura, o sentido interpretativo, a partir da criação de uma identidade própria. 

Interagir em micro e macro equipas, activando competências organizacionais:  criatividade, sentido crítico e 
resolução de problemas. 
Promover a interdisciplinaridade entre as cadeiras de Desenho I e Arquitectura I, como prática operativa. 
         

Actividade  
Criação de um ‘canal de comunicação’ vertical, entre pisos, através da agregação de materiais leves, com 
recurso à reutilização.  
Registo da acção em filme, no modo ‘stop motion’  e em painéis síntese. 

 
Metodologia 
A actividade realiza-se em formato de workshop, realizado por 14 equipas mistas, constituídas, cada uma 
delas, por 6 elementos – alunos do 1º Ano dos três turnos do curso de Arquitectura. 

O trabalho inicia-se com um briefing, no início do primeiro dia, segue-se o trabalho de projecto, a realização 
dos modelos (protótipos); o trabalho termina com a instalação, no segundo dia. 
 
Local 

A actividade decorrerá nas instalações da UMA durante dois dias: no primeiro dia, na  sala multiusos; no 
segundo dia, na zona de acessos verticais (patins das escadas centrais), em 14 patamares. 
 
Materiais 

Os materiais a utilizar serão da responsabilidade dos grupos participantes.  
A instalação  produzida será removida e o recinto deixado nas devidas condições, no dia 21 de Setembro. 
 
Data 

A programação da actividade está prevista para os sábados de 21 e de 28 de Setembro, entre as 9.00 H e 
as 18.00 H. 
 
Luanda |  Agosto | 2013 

 
Os docentes responsáveis 
 
Dajamila Cassoma, Sacha Pegado, Teresa Quirino e Venceslau Mateus 

 
 
 
 



[KO]MUNICA  

 

A acção de [K]omunica partilha com a arquitetura a capacidade de criar um acontecimento que capta a 

realidade e a trabalha, delineando um modo de apresentação decorrente de processos reflexivos e 

interventivos. 

 

[K]omunica mostra uma forma de trabalhar problemáticas reais, globais ou locais, e permite aos 

intervenientes fixar realidades ou ficções, que traduzam preocupações ou projecções futuras – um 

exercício entre a realidade e a utopia. Com a participação de 14 grupos, a rede [K]omunica espera reforçar 

as facetas da visão angolana, cujo objectivo pretendemos des[k]ortinar. 

 

Por isso, [K]omunica é um projecto multidirecional, em diversos modos: vertical, no instalar, horizontal, no 

construir, e oblíquo, no parecer, ou transparecer. As [K]ortinas, suspensas em diferentes patamares das 

escadas da UMA, podem ser visualizadas de múltiplos locais, possibilitando diversos modos de fruição. 

 

Como um écran, a [K]ortina ‘configura a realidade’, mas também a ‘reconfigura’, propondo uma nova forma 

de representação, que estabelece uma nova categoria espacio-temporal, que não se limita à superfície e 

reflecte cenários e acções. Cada projecto oferecerá um tipo de interacção na visualização, leitura e 

interpretação oferecidas, através da operacionalização da capacidade de construir e desconstruir 

acontecimentos. Cada mensagem exposta em cada uma das [K]ortinas terá, deste modo, um padrão 

próprio, imagem e identidade, traduzidos na respectiva materialidade.  

 

Associaremos a essa materialidade as múltiplas possibilidades de ‘[k]ostura’ (modos de fazer) – 

configurações, aberturas, rupturas, versos e reversos, alinhavos e pontos. Acima de tudo, cada projecto 

deverá primar pela leveza, sendo a criatividade e a reflexão as chaves do artifício. Cabe a cada grupo 

confeccioná-la, para desvendar, revelar, descobrir, ou encobrir, interioridades e exterioridades. A 

construção da multi-[K]ortina assenta na sustentabilidade, pela agregação equilibrada dos projectos de 

cada grupo, que deverão utilizar recursos próximos e fazer prevalecer o sentido de recuperação de 

materiais – reutilização, experimentação e execução. Ainda, deverá ser valorizada a experimentação na 

conjugação de materialidades, bem como a utilização da cor ou selecção de imagens, reconhecendo o 

impacto e a intenção das mesmas. 

 

[K]omunica será, acima de tudo, uma forma de sentir, multissensorial. 

 

 



[K]omunica  I 24 I 31 SETEMBRO I 2013 

 

Será difícil [K]omunicar o que representa uma ‘casa’, porque haverá modos distintos de o fazer. Ficamos à 

espera que surja alguém, que nos deixe uma noção o mais próximo possível. Servimo-nos, neste caso, de 

um excerto de um texto do escritor Gonçalo M. Tavares para nos revelar um primeiro mistério sobre a 

‘casa’: 

 

‘Muitas vezes pensa-se que a casa funciona como um conjunto, pelo menos para quem está de fora da 

arquitectura, e esquece-se a questão dos pormenores. Isto tem a ver com a forma como olhamos para o 

exterior. Leio uma outra história, chamada ‘janela’, que vem em O senhor Calvino: 

“uma das janelas de Calvino, a com melhor vista para a rua, era tapada por duas cortinas que, no meio, 

quando se juntavam, podiam ser abotoadas. Uma das cortinas, a do lado direito, tinha botões e a outra, as 

respectivas casas. 

Calvino, para espreitar por essa janela, tinha primeiro de desabotoar os sete botões, um a um. Depois, sim 

afastava com as mãos as cortinas e podia olhar, observar o mundo. No fim, depois de ver puxava as 

cortinas para a frente da janela, e fechava cada um dos botões. Era uma janela de abotoar. […] 

 

Estas formas de perceber o espaço exterior são fundamentais. Qualquer obra é tanto mais interessante 

quanto melhor permite a relação com o exterior, de falar com o exterior. As casa têm janelas, portas, 

tectos, isto é, modos de falar com o exterior. Esta relação com o exterior é mais importante para mim do 

que o núcleo central, do que o conforto. […]”.1 

 

Este pormenor, revisto na [K]ortina é o desafio que vos propomos. Cada grupo deverá, assim, atribuir uma 

identidade à sua [K]ortina , associando-a a  uma problemática, ou ideia, e escolher um título para a mesma.  

 

Ao nível da construção, os materiais a recuperar devem ser todos leves e interligados, formando uma 

unidade. Estas ligações devem oferecer alguma resistência, uma vez que o elemento a instalar, ficando 

suspenso, deverá ser preso à base dos prumos das guardas do patamar do piso que lhes for atribuído. 

 

A dimensão mínima, para esta instalação, deverá ser de 1,50 x 2,10, não incluindo  a altura das 

suspensões a partir do piso.  

 

Esperamos, que este se torne num projecto interessante e com ele [K]omuniquem as vossas intenções.  

Divirtam-se e bom Trabalho! 

                                                           
1 TAVARES, Gonçalo M. (2011). ‘A estranha casa do senhor Walser’. In:  Pensar a casa – Conferências da Casa. Matosinhos: 

CasaDArquitectura. pp. 35-36. 

 


