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“A inspiração existe, mas ela tem que te encontrar trabalhando”
Picasso

Na dualidade entre método e prática encontra-se um sistema de valores:
um manifesto de intenções e ações simultâneas que revertem em uma
metodologia de ensino. Este manifesto expressa categorias teóricas e
formatos de ação que, ao revelar a conceituação da obra arquitetônica
do Josep Ferrando, conduz os alunos durante o percurso do curso
Master Design de Espaços | Metodologia MA.DE.IN. Esta sequência de
atos e fatos pretende, portanto, articular dialeticamente a obra do arquiteto
a uma agenda de docência e pesquisa que está sendo desenvolvida na
prática ao longo dos últimos dez anos em duas cidades, dois continentes,
e dois hemisférios.
Este manifesto se propõe a expressar os princípios e ações em construção,
que encaminham um modo de olhar, um rumo, uma forma de pensar e se
manifestar espacialmente.
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1 | CONHECIMENTO X INSPIRAÇÃO
Na origem da trajetória de uma investigação
criativa não estabeleceremos respostas a priori e
sim construiremos o maior número de perguntas
possíveis. A construção de boas perguntas origina
uma multiplicidade de rumos e novos horizontes
sem resposta ou trilhos esboçados. A incerteza
na origem do processo, a dúvida dos seus fluxos
e desafios nos levarão ao conhecimento de novas
técnicas, formatos, conceitos, lógicas e princípios
desconhecidos.Construir o máximo de perguntas
imagináveis significa estabelecer um processo de
respostas sem um final determinado. Por isso, no
decorrer do processo criativo o final não existe.
Para os arquitetos, o ato de desenhar origina o
descobrir. A seguir, se constrói uma nova forma de
perceber, pensar e criar espaços.
Os momentos de inspiração acontecem unicamente
durante tempos contínuos de procura, estudo e
trabalho – o artista Picasso já revelou. Também no
pensamento arquitetônico é necessário estabelecer
uma metodologia de trabalho que deseje e cultive
o conhecimento continuado e ordenado e que não
dependa das ocasiões pontuais de inspiração.
1| Josep Ferrando
Architecture, Sistema
em madeira de agregação
monomodular e
monomaterial, Umeå
University, Suécia, 2015.

A construção de uma metodologia de ação que
ao mesmo tempo está em constante construção
e transformação é flexível, é local, e se modifica a
partir de atos e fatos construídos coletivamente.
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2| Projeto Trabalho
Final de Curso: A
visibilidade feminina:
A questão da mulher
no espaço urbano,
aluna Isadora Mourão,
Curso Master Design de
Espaços | Metodologia
MA.DE.IN, IED Rio, 2017.

2 | PROCESSO X RESULTADO
Expor uma metodologia de pensamento significa
desvelar modos de construção de processos
criativos que alcancem o conhecimento, um
percurso que nos mostre um rumo para a ideação
de espaços e não de formas.
O desenho é o instrumento do arquiteto para revelar
os processos do seu pensamento inventivo para
além da representação dos resultados finais, já que
tudo é processo e resposta ao mesmo tempo. Saber
o que desenhar é essencial para transmitir o nosso
modo de raciocínio durante o percurso criador,
assim como o esforço pela representação das
camadas simultâneas de conhecimento encobertas
nos espaços projetados.
A ação de desenhar tem como fim a compreensão
dos princípios ocultos dos processos, fatos ou ações.
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Para posteriormente traçar um ritmo que costure
as condições espaciais, critérios temporais, regras e
fundamentos desta lógica revelada.
É de fato como se explora e materializa na obra
arquitetônica de Josep Ferrando, na qual a medida
das coisas está em relação com a técnica e não
1| Josep Ferrando
Architecture e equipe
ETSALS: E.Bach +
J.Font + Students +
URBANUS, Identity
Pavilion, Sistema de
agregação monomaterial
e monomaterial com
multiplicidade figurativa,
Barcelona, 2014.

com soluções formais ou traçados aleatórios.

3 | SISTEMA X FORMA
A questão “qual é o sistema que está na essência
do projeto?” é intrínseca na ação metodológica do
curso Design de Espaços | Metodologia MA.DE.IN.
Construir um sistema indica que a soma das partes
constrói o espaço. E o atrativo dele se revela pela
repetição simultânea, indeterminada e controlada de
um novo compasso. Projetar os ritmos e sequências
que articulam a relação entre o cheio e o vazio,
entre a matéria e o ar.

2| Exposição curso
Master Design de
Espaços | Metodologia
MA.DE.IN no Centro
Sebrae de Referência
do Artesanato
Brasileiro, Exposição do
processo criativo dos
projetos, IED Rio, 2017.

Um sistema é flexível quando acumula a máxima
quantidade de algoritmos gerando espaços
complexos porém não complicados. Estas
organizações, compostas por várias partes
relacionadas em diversos níveis por similitude e
reiteração, conformam um conjunto complexo e
constantemente diverso.
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As relações no sistema podem ser: geométricas,
estruturais, perceptivas, óticas, construtivas,
energéticas etc. As conexões energéticas também
determinam os ritmos do espaço. O calor, o vento,
a temperatura e a umidade originam sistemas
de vasos comunicantes energéticos e confortos
espaciais variáveis. A flexibilidade do sistema
permite os seus usos e as suas diversas formas. A
temporalidade é construída pelo princípio ou lógica
1| Josep Ferrando
Architecture e equipe
UTDT: JM. Feijóo + M.
Sánchez (assistant) +
Students, Sistema de
repetição de encaixe
unitário mono-material,
Buenos Aires, 2015.

do sistema, ou seja, as mudanças temporárias
espaciais são absorvidas sistematicamente.

4 | EFICIÊNCIA X ACESSÓRIO
Construir um sistema eficiente significa pautar as
medidas do sistema a partir das condições próprias
da composição do material. A constituição e as
características próprias da matéria desvelam sua
potência: propriedades mecânicas, peso, flexibilidade,
porosidade, textura, ductilidade, condutibilidade,
brilho etc. O material é o personagem que habita o
espaço e que ao mesmo tempo o define.
Desenhar com eficiência também significa entender
os processos sociais que determinam as medidas,

2| Exposição curso Master
Design de
Espaços | Metodologia
MA.DE.IN no Centro
Sebrae de Referência do
Artesanato Brasileiro,
Sistema monomaterial de
plástico e equilíbrio entre
pesos, IED Rio, 2017.

formas, ou características próprias geométricas
da matéria-prima em relação ao seu processo de
industrialização.
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Em suma, devemos compreender profundamente
a origem do material para projetar a partir de
sua originalidade.
Eficiência significa aplicar uma racionalidade
geométrica máxima ao pensamento espacial,
perceber que a supressão de medidas possíveis
possibilita a redução do detalhe na sua mínima
expressão. Ao mesmo tempo, mediante a omissão
1 | Josep Ferrando
Architecture + UFT,
Sistema de exposição
monomaterial, Santiago
de Chile, 2016.

de tamanhos e dimensões também reduzimos
o desperdício do material. Sustentabilidade
compreendida com base no uso eficiente da
matéria-prima: suas medidas, geometrias
e detalhes construtivos são pautados pela
racionalidade da sua própria essência.
Quando todas as medidas estão em relação se
constrói um sistema de medidas.
A condição de um único material não significa
uma ação inibidora das diferenças, pelo contrário,
é uma oportunidade para incorporar nuances ou
até mesmo novos contrastes que enfatizam os
limites espaciais e agrupamentos geométricos.
A insistência na monomaterialidade não significa
unicamente a montagem da soma de peças de um
único material, e sim um somatório de ações que

2 | Exposição dos
trabalhos do Curso
Master Design de
Espaços | Metodologia
MA.DE.IN no Istituto
Europeu de Design,
Sistema de exposição
monomaterial de
madeira, IED Rio, 2017.

minimizam os detalhes das inflexões.
Sem dúvida, existem igualmente variantes e
exceções inerentes aos sistemas: a geometria das
séries e sequências estabelecidas se adaptam às
bordas do lugar e absorvem as condições prévias
de cada espaço.
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5 | MULTIESCALA X ESCALA
O sistema existe em todas as escalas.
Um agrupamento complexo é multiescalar quando
as conexões que se desvelam em uma escala têm
um efeito na outra. Sistemas podem ser repetidos
e replicados. A mesma conexão, junção, ou
relação pode ser refletida. A medida, a distância, a
geometria podem ser reiteradas. O mesmo encaixe
pode ser multiplicado. O mesmo mecanismo pode
ser construído. Em diferentes escalas.
O sistema multiescalar articula e costura as sinergias,
os agentes, as geometrias e os princípios que ainda
não estão em relação. Mostra as relações escalares
ou relações espaciais entre os fatos e atos. Constrói
um ritmo ou compasso tempo-espaço.
A partir de duas premissas:
»» Tudo está conectado e é plausível desvelar
conexões, princípios, diretrizes que regem
os processos.
»» Se os atos e fatos são espaço, quais são as
condicionantes que definem este espaço?
Projetar o sistema que desvenda o fato em um
espaço.

Revelar a eficiência geométrica e temporal
multiescalar de todas as peças do quebra-cabeça.
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Múltiplas escalas justapostas se referem a articular a
escala territorial à escala humana, pois o ser humano
vivencia naturalmente espaços com relações
multiescalares. O design de espaços incorpora ao
seu traçado as geometrias herdadas no território
e patrimônio preexistentes, e portanto abre as
portas à paisagem.

1 | Josep Ferrando
Architecture, House
8+1, Sistema de encaixe
construtivo e espacial,
8 Quebradas, Chile,
2016.

6 | RIGOROSO X ALEATÓRIO
Projetar espaços indeterminados que sejam
rigorosamente desenhados.
Indeterminado não se refere à aleatoriedade e sim
a uma capacidade rigorosamente flexível de criar
espaços e formas extraordinárias de habitar. Idear
ambientes com capacidade de se transformarem em
tempos e escalas diferentes.
Um espaço flexível é específico, com medidas
adequadas eficientemente, e uma disposição
geométrica espacial que revela a essência do material.

Pesquisar as condições, propriedades e medidas
industriais determinadas do material significa
2 | Projeto Trabalho
Final de Curso: FaBrick,
Sistema flexível de
mobiliário urbano, aluna
Paola di Paolo, Curso
Master Design de Espaços
| Metodologia MA.DE.IN,
IED Rio, 2017.

trabalhar com esta premissa de maneira precisa
para projetar os espaços.
O rigor geométrico é fundamental para transformar
uma matéria-prima partindo das suas dimensões,
tamanhos ou formatos predefinidos pela sua
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maneira de produção e fabricação, seja esta
industrial ou artesanal. O sistema costura e articula
o espaço a partir do conhecimento das relações
geométricas precisas que se estabelecem entre
este e o contexto, as escalas e os tempos do lugar.

1| Josep Ferrando
Architecture, Sistema em
madeira de agregação
monomodular e
monomaterial, Umeå
University, Suécia, 2015.

7 | EXPERIÊNCIA X IMAGEM
A partir do ensino de uma metodologia criativa
se pretende desconstruir e fugir da inércia da
reprodução de imagens e desenhos de forma
superficial e altamente banalizada da nova
era da informação e comunicação. Mediante a
apropriação de um método de pensamento criativo
se potencializa a investigação e o conhecimento do
verdadeiro porquê daquelas concreções artísticas,
espaciais ou arquitetônicas. A metodologia articula
o entendimento entre os diferentes modos de
pensamento e outras lógicas e raciocínios artísticos
e/ou criativos. O diálogo entre os pares se consegue
igualmente a partir da experiência vivencial espacial
e não pela propagação homogênea de objetos e
formas genéricas.
A arquitetura vernácula materializa este acúmulo

2| Projeto Habitar o
Espaço: The Apartment,
O habitar e trabalhar
do neonômade urbano,
aluna Mariana Laba, Curso
Master Design de Espaços
| Metodologia MA.DE.IN,
IED Rio, 2017.

da sabedoria empírica do ser humano ao longo dos
tempos, soluções que não desenharam imagens e
sim espaços eficientes. Uma observação precisa
e inteligente da cotidianidade criou ao longo da
história os espaços mais espetaculares. Estes
espaços revelam a realização de uma investigação
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experimental das condições físicas e térmicas de
cada lugar. Revelam o estudo dos materiais nativos,
sua eficiência em relação ao clima, à geografia e às
técnicas construtivas desenvolvidas historicamente
pela mão de obra local.
A necessidade da experiência vivencial espacial
indica que o espaço não se percebe mais como
um agente passivo, ele entra em ação, como um
1| Josep Ferrando
Architecture, House
8+1, O sistema
revela as geometrias
ocultas do território, 8
Quebradas, Chile, 2016.

novo sujeito. O espaço é agora agente e ator do
processo. Uma nova relação dialética se estabelece
entre a ação e o espaço: podemos habitar o espaço
e também espacializar um determinado habitat.
Na experiência empírica dos espaços também se
decifra a lógica da nossa percepção humana: a
compreensão dos contrastes, o sentido das texturas,
a sensibilidade às luminosidades, a comoção nos
ambientes e as emoções provocadas pelos sons.
Qualquer axioma cientifico é sempre testado e
ensaiado cotidianamente, na construção de um
olhar vigente cada vez mais preciso e apurado. Na
experiência vivencial dos espaços, os fenômenos são
sentidos e testados na própria pele.

2| Workshop do curso
Master Design de Espaços
| Metodologia MA.DE.IN
no antigo Casino da Urca,
Sistema de reflexos que
desvenda as nuances da
relação interior-exterior do
lugar, IED Rio, 2017.
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