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APRESENTAÇÃO 

 

Lugar, espaço e movimento:  

O percurso como elemento fundamental da Arquitectura 

 

Artur Manuel Gouveia Correia 

 

A dissertação desenvolvida tem como principal tema o percurso como elemento 

fundamental da arquitectura. Para a sua realização, parte-se da ideia do percurso, 

como elemento dinamizador de um projecto de arquitectura, explicado e percebido 

através de três factores: o lugar, o espaço e o movimento. 

 

Estes três temas, são abordados, através de uma perspectiva da arquitectura onde é 

identificada a ideia de um percurso, que se relaciona com esta, numa ordem 

sequencial de acontecimentos.  

 

Definidos através da aproximação ao lugar, da relação e da percepção dos seus 

espaços e do próprio uso, através do consequente movimento do corpo e da 

apropriação dos seus espaços, sendo que estes três níveis de relação estão 

directamente relacionados com uma ligação directa entre o corpo, a arquitectura e o 

contexto em que estes estão inseridos.  

 

O percurso apresenta-se assim como um elemento fundamental da arquitectura cuja 

relação directa com o lugar onde existe, com os espaços que a definem, e com o 

movimento que transmite a experiência, e o seu consequente reconhecimento, é 

conseguido através de uma ligação poética e espacial destes elementos. Permitindo 

perceber assim, que o modo de apropriação dos espaços e da ligação que estes 

estabelecem com o lugar e com o corpo, permite organizar uma linha condutora à qual 

se pode chamar – percurso. 

 

Palavras-chave: percurso, lugar, espaço, movimento 

 



ABSTRACT 

 

Place, space and movement:  

The course as fundamental element of architecture 

 

Artur Manuel Gouveia Correia 

 

The present work has as main focus the course like an architecture fundamental 

element.  

 

For this study, the idea of course begins as a dynamic element for an architecture 

project, explain by three factors: the place, the space and the movement. 

 

These tree themes are approach, by an architecture perspective where it´s  identified a 

course idea, wich is related by an order of sequencial happenings. In a way of 

approaching to the place, the relashionship and the perceptions of their own spaces, 

and use, throught its consequente body movement and space appropriacion, whereas 

these three levels of relationships are extremely related with a direct conection betwen 

the body, the architecture and the context that they are in. 

 

The course presents itself as an architecture fundamental element, wich relationship is 

direct with the place where it exists , with the spaces that define it and the movement 

that transmits an experience of its consequent recognition. Wich is achived by a poetic 

and spacial connection of these elements. 

 

Allowing understand that, the way as the approaching of spaces and the connection 

that they establish with the place and the body, allows to work out a guiding line that 

can be called – course. 

 

 

Key-words: course, place, space, movement 
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1. INTRODUÇÃO 

No trabalho realizado, enquadrado no Mestrado integrado na Licenciatura de 

arquitectura, são analisados temas cujo interesse é um entendimento mais 

aprofundado sobre o tema proposto - lugar, espaço e movimento: o percurso como 

elemento fundamental da arquitectura. 

 

Percurso define-se como acto ou efeito de percorrer um determinado espaço 

percebido e estruturado através de três factores: o lugar, o espaço e o movimento. 

Permitindo criar uma linha condutora e de relação entre estes três elementos e o 

projecto de arquitectura. 

 

O lugar, onde os acontecimentos ocorrem, no sentido deste ser, um determinado 

ponto geográfico. Constituído por coisas concretas que possuem substância material, 

forma, textura, e cor, determinando uma qualidade ambiental que é a sua essência e 

que serve de base a todos os acontecimentos. Servindo como elemento de relação 

entre o corpo e a arquitectura.  

 

Influenciando com as suas características, uma determinada estratégia para a 

elaboração de uma ideia de projecto, organizando um conjunto de sistemas de relação 

entre homem e o lugar onde a arquitectura existe.  

 

Esta ligação, que permite um reconhecimento entre a obra e o contexto em que esta 

existe, o seu lugar, é conseguida através da criação de uma ligação espacial e 

poética, ou seja um percurso, que permite uma leitura da obra e do seu contexto, 

como um todo.  

 

O espaço, caracteriza-se como o elemento onde se desenrolam as acções concretas 

do homem, que integra o lugar como matéria manipulada.  

 

O reconhecimento deste espaço pressupõe a sua experimentação/ observação das 

suas qualidades e o seu consequente interesse para um entendimento da obra. O 

modo de como o espaço se articula e se organiza, permite criar um determinado modo 

de apropriação por parte do utilizador, que se caracteriza pela definição de um 

percurso, cuja sequência, permite estabelecer uma continuidade espacial. 
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E movimento como acção ou acto de mover ou de se mover, existindo uma mudança 

de posição no espaço, em função do tempo, pois a presença na Terra do homem 

pressupõe o seu movimento sobre ela e o seu consequente reconhecimento e 

transformação. 

 

Sendo, no caso da arquitectura, efectuado através da experiência directa entre 

utilizador e obra. Num processo, onde o movimento do corpo permite uma leitura 

completa das propriedades compositoras, que definem o espaço da arquitectura. 

 

Onde os espaços, são reconhecidos e apropriados pelo movimento que o corpo 

exerce nestes, possibilitando a existência de uma sequência espacial, ou seja, um 

modo perceptivo dinamicamente organizado, ao qual se denomina de percurso 

arquitectónico.  

 

Permitindo assim uma leitura global da obra, do seu contexto enquanto elemento à 

qual esta pertence e a sua poética como processo conceptual. 

 

Em cada um dos três temas mencionados anteriormente, serão alvo de estudo obras, 

que correspondem a cada um dos temas. As obras escolhidas, foram inseridas em 

cada um, através das suas características, relacionadas com a possibilidade de se 

estabelecer uma estratégia projectual que define a ideia de percurso.  

 

No capítulo relacionado com o lugar, será estudada a obra da Fundação de Serralves1 

(1999) (ilustração 1), do arquitecto português Álvaro Siza Vieira2. Esta obra foi inserida 

neste capítulo, pela sua relação com o lugar onde existe. Permitindo uma relação 

perfeita com a sua envolvente, cuja implantação nos jardins de Serralves revelam uma 

precisão e uma harmonia em relação ao seu contexto histórico e geográfico.  

 

                                            
1
 Arquitecto português, nascido em Matosinhos em 1933. Siza Vieira estudou, entre 1949 e 1955, na Escola Superior 

de Belas Artes do Porto, onde leccionou, de 1966 a 1969, voltando em 1976 (sempre como professor assistente). 

Fortemente marcado pelas obras dos arquitectos Adolf Loos, Frank Lloyd Wright e Alvar Aalto, conseguindo 

desenvolver a sua própria linguagem, embebida não só nas referências modernistas internacionais como também na 

forte tradição construtiva portuguesa, das quais resultaram obras de um requinte e detalhe ímpares no modernismo 

português. 
2
 A Fundação de Serralves está localizada no Parque de Serralves na cidade do Porto, em Portugal, onde está 

instalado o Museu de Arte Contemporânea de Serralves e a Casa de Serralves. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1949
http://pt.wikipedia.org/wiki/1955
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_Superior_de_Belas_Artes_do_Porto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_Superior_de_Belas_Artes_do_Porto
http://pt.wikipedia.org/wiki/1966
http://pt.wikipedia.org/wiki/1969
http://pt.wikipedia.org/wiki/1976
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adolf_Loos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Frank_Lloyd_Wright
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alvar_Aalto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modernista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modernismo_portugu%C3%AAs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modernismo_portugu%C3%AAs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_de_Serralves
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_de_Arte_Contempor%C3%A2nea_(Funda%C3%A7%C3%A3o_de_Serralves)
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Resolvendo com precisão problemas relacionados com o impacto no lugar, tais como, 

a relação com a vizinhança da rua, a altura das árvores, a relação com os jardins e a 

Casa de Serralves3, aos percursos no exterior e no interior do território. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 1 – Vistas exteriores da Fundação de Serralves. (Ilustração nossa, 2011) 

 

Os espaços desta obra, permitem uma relação com o seu lugar, criando 

enquadramentos inesperados sobre a paisagem, combinando volumes e percursos 

que possibilitam um reconhecimento do museu.        

   

No capítulo relacionado com o espaço, toma-se como exemplo o paradigmático 

museu do Quai Branly4, em Paris (2006) (ilustração 2) do arquitecto Jean Nouvel5. A 

obra é caracterizada pela existência de um percurso no seu interior, que possibilita 

uma leitura do espaço que a compõe e define, permitindo assim uma percepção global 

desta.  

 

O museu foi concebido como um enorme volume atravessado por um percurso, 

constituído por uma rampa inicial, que permite o acesso à grande galeria de 

exposições. 

 

Esta grande galeria caracteriza-se como uma grande caixa, onde se desenrolam todas 

as acções dos seus utilizadores, permitindo assim o reconhecimento e percepção dos 

                                            
3
 Edifício construído no ano de 1930, por iniciativa de Carlos Cabral, Conde de Vizela, industrial têxtil bem sucedido, 

que convida arquitectos de renome, como Marques da Silva, Jacques-Émile Ruhlmann, Charles Siclis e Jacques 

Gréber, para projectarem a casa e os jardins de Serralves. 
4
 O museu do Quai Branly ou museu das Artes e Civilizações da África, Ásia, Oceania e Américas, é uma obra do 

arquitecto Jean Nouvel. O conteúdo do museu constituiu-se a partir de antigas coleções de etnologia do museu do 
Homem e do museu Nacional de Artes da África e da Oceania. As obras, são divididas em grandes zonas continentais 
(África, Ásia, Oceania e Américas). Além da exposição permanente, o museu promove dez exposições temporárias por 
ano. 
5
 Jean Nouvel é um arquitecto frânces. Formou-se na Escola de belas Artes em Paris. Ao longo da sua carreira obteve 

uma série de distinções de prestígio, incluindo o Prémio Aga Khan para a arquitectura, o Wolf Prize in Arts em 2005 e o 

prémio Pritzker em 2008. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Etnologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_do_Homem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_do_Homem
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seus espaços, que se caracterizam por uma relação global enquanto espaço 

dominante e estruturador de todo o projecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 2 – Vistas interiores do museu do Quai Branly. (Ilustração nossa, 2011) 

 

Para o estudo do movimento, toma-se como exemplo o paradigmático museu 

Solomon R. Guggenheim6 (1959) (ilustração 3) de Frank Lloyd Wright7 em Nova York.  

 

Esta obra é marcada pela presença da figura do círculo e da espiral, permitindo 

através destes elementos, a definição de um dinamismo das formas de união e das 

plataformas, expressado na rampa interior e nas faixas helicoidais que descem no 

exterior.  

 

Esta obra possibilita a criação e experimentação artística, conseguido através de um 

movimento em espiral que permite a contínua percepção do espaço, fazendo com que 

o utilizador, visualize todos os andares, através de um percurso contínuo.  

 

 

 

 

 

 

                                            
6
 A Fundação Solomon R. Guggenheim foi criada em 1937 pelo filantropo Solomon Robert Guggenheim e pela artista 

Hilla von Rebay. É conhecida por ser a mentora de uma série de museus internacionais, exibindo exposições de arte 
moderna e pós-moderna. 
7
 Frank Lloyd Wright foi um arquitecto e escritor. Um dos conceitos centrais da sua obra, é o de que o projecto devia 

ser individual, de acordo com a sua localização e finalidade. Responsável por mais de mil projectos, dos quais mais de 
quinhentos foram construídos. Wright influenciou a arquitectura moderna com as suas ideias e obras, sendo 
considerado um dos arquitectos mais importantes do século XX. Foi a figura chave da arquitectura orgânica, 
exemplificada pela Casa da Cascata, um desdobramento da arquitectura moderna, que opunha-se ao estilo 
interncional europeu. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1937
http://pt.wikipedia.org/wiki/Solomon_Robert_Guggenheim
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hilla_von_Rebay&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura_org%C3%A2nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_da_cascata
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura_moderna
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Ilustração 3 – Vistas exterior e interior do museu Guggenheim. (Mccarter, 1997, p. 318) 

 

Através do estudo destes três capítulos, numa ordem sequencial de acontecimentos, 

relacionados com as várias fases da apropriação de um edifício, é conseguido um 

entendimento geral da importância do percurso, pois este, existe como base da 

percepção e do reconhecimento da arquitectura.  

 

O percurso define-se, portanto, como o elemento que nos permite relacionar o lugar 

com a obra, os seus espaços e a relação que estes têm com o contexto e a 

consequente leitura da obra como um todo, desde o seu exterior até ao seu interior e 

vice-versa.  

 

Através do estudo anteriormente descrito, é possível uma reflexão do tema proposto, 

sendo que para tal, são utilizados dois trabalhos efectuados na disciplina de Projecto 

III.  

 

O primeiro, referente a um hotel, sendo este projecto pensado a partir da definição 

concreta de vários percursos, que possibilitam a relação entre os vários espaços que 

compõem todo o projecto.  

 

O segundo, relativo a uma casa, tendo como tema um livro do escritor Gonçalo M. 

Tavares8 – Aprender a Rezar na Era da Técnica9. Este projecto define-se pela 

separação entre dois volumes e cujo vazio entre os dois, permite o acesso às partes 

que compõem o todo. 

 

                                            
8
 Gonçalo M. Tavares nasceu em 1970. Em Portugal recebeu vários prémios, entre os quais, o prémio José Saramago 

1995, e o prémio LER/ Millennium BCP 2004, com o romance Jerusalém. Os seus livros deram origem, em diferentes 
países, a peças de teatro, dança, peças radiofónicas, curtas-metragens e objectos de arte plásticas, dança, vídeos de 
arte e projectos de arquitecura. 
9
 Livro (Romance) da autoria de Gonçalo M. Tavares, publicado em 2007. 
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O projecto do hotel, foi pensado tendo como ponto de partida a criação de um 

percurso contínuo que permitisse o acesso a todas as partes que definiam o projecto, 

sendo portanto um elemento estrutural e espacial que define os espaços do hotel.  

 

Enquanto que no projecto da casa, o percurso foi uma consequência espacial das 

opções que foram tomadas na definição do projecto, sendo representado numa 

perspectiva conceptual, não existindo como ponto de partida para a realização do 

mesmo. 

 

Ambos os projectos são marcados pela presença do lugar, do espaço e do movimento, 

como princípios definidores do percurso, criando uma relação directa com o lugar em 

que o projecto existe. 

 

Conseguindo criar uma dinâmica, entre as várias realidades que marcam o lugar; 

através dos seus espaços e do modo que estes se relacionam com os elementos 

estruturais dos projectos, onde se desenrolam as acções concretas de utilização e de 

cruzamento entre as várias partes que compõem o todo. 

 

Pelo movimento que o corpo exerce nestes, sendo sempre marcado por pólos de 

tensão, criando um vaguear livre e unidades espaciais distintas. Funcionando estas, 

como elementos independentes, concebendo um jogo de movimentos no espaço que 

se relacionam directamente com o lugar, onde o projecto existe e cujo elemento 

unificador é um percurso, que permite o reconhecimento e a consequente apropriação 

do espaço, enquanto elemento de relação com o utilizador/ observador. 

 

Todos os projectos anteriormente citados, têm como referência principal, uma obra 

icónica – Villa Savoye10 (1928) (ilustração 4) – do arquitecto suíço Le Corbusier11.  

 

A relação que se estabelece entre a Villa Savoye e as obras escolhidas como casos 

de estudo, situa-se na possibilidade de habitar um determinado espaço, e ter uma 

consequente percepção das suas relações, com todos os factores que estes 

                                            
10

 A Villa Savoye é uma casa projectada em França pelo arquitecto franco-suíço Le Corbusier em 1928. Considerada 

um dos maiores ícones da arquitectura moderna no século XX. A obra é responsável por influenciar o pensamento 
projectual de diversos arquitectos em todo o mundo devido à síntese que faz das ideias desenvolvidas pelo seu autor, 
em relação à nova arquitectura que sugeria para um século, que segundo o próprio, seria marcado pela máquina, pela 
razão e pelo progresso. Segundo Le Corbusier, a casa é uma máquina de habitar e a Villa Savoye foi projectada a 
partir dessa mesma ideia. 
11

 Charles-Edouard Jeanneret-Gris, mais conhecido pelo pseudónimo de Le Corbusier, nasceu a 6 de Outubro de 1987 

e morreu a 27 de Agosto de 1965. Foi um arquitecto, urbanista e pintor francês de origem suíça. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Casa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquiteto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier
http://pt.wikipedia.org/wiki/1928
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura_moderna
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Progresso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pseud%C3%B3nimo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Urbanista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pintor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Franc%C3%AAs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%AD%C3%A7a
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determinam e com tudo o que os rodeia, através da ideia de um percurso 

arquitectónico. 

 

A Villa Savoye, apresenta-se assim, como um programa definido através de uma ideia 

de percurso arquitectónico, permitindo estabelecer um conjunto de relações espaciais. 

 

Mesmo sendo uma obra privada e de pequenas dimensões, influenciou, um inúmero 

conjunto de outras obras, nomeadamente, de cariz público, como os três projectos 

estudados em cada um dos capítulos deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustração 4 – Vistas exterior e interior da Villa Savoye. (Ilustração nossa, 2012) 

 

Os projectos seleccionados, são museus, estabelecendo uma relação com a ideia de 

percurso, que partiu da definição de um conceito, que reflecte uma arquitectura que foi 

influenciada pela noção de que é possível construir uma sequência espacial, definida 

pela estruturação de um percurso arquitectónico. 

 

O percurso apresenta-se assim como um elemento fundamental da arquitectura, 

marcado por uma relação directa com o lugar, no sentido do habitar poeticamente um 

determinado contexto. Através de uma relação de continuidade espacial e de sistemas 

de conexão entre o entorno e a obra, permitindo não só o simples acesso a esta, mas 

também estabelecendo uma relação conceptual entre uma ligação espacial entre o 

exterior e o interior de um determinado projecto. 

 

Através desta ligação espacial entre o lugar e a obra, é possível aceder ao objecto 

construído. Sendo este marcado pelos seus espaços, que são definidos por uma 

estruturação geral da arquitectura, através de um determinado modo de 

movimentação no seu interior, que se reflecte num sistema dinamicamente organizado 
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dos espaços, e cujos movimentos do corpo nestes, permitem organizar uma linha 

condutora à qual se pode denominar – percurso.  

 

Reflectindo assim um olhar para a arquitectura, através de uma posição poética, 

interpretando-a através de um determinado modo de apropriação dos seus espaços, e 

da ligação que estes estabelecem com o lugar e com o corpo, percebendo-se deste 

modo, que o simples movimentar dentro de uma caixa para habitar, pode ser feito de 

diferentes maneiras e interpretado de diferentes perspectivas. 

 

Apesar do tema deste trabalho basear-se na ideia, de que a arquitectura pode ser 

definida através de um percurso arquitectónico, sendo este explicado através da 

relação, de determinadas obras de arquitectura com o lugar, com o espaço e com o 

movimento, é de referir que existem outros modelos de arquitectura de igual valor e 

importância. 
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2.  Contexto Histórico 

 
As contribuições das vanguardas da modernidade, enquanto movimento que 

abandona a mimesis da realidade na procura de novas expressões espaciais. 

 

No final do século XIX e princípios do século XX verificou-se a grande transformação 

provocada pelo abandono da mimesis12 da realidade e pela procura de novos tipos de 

expressão no mundo da máquina, da geometria, da matéria, da mente e dos sonhos, 

com o objectivo de romper e diluir as imagens convencionais do mundo, de modo a 

promover formas totalmente inovadoras, criadas a partir de mecanismos gerados pela 

abstracção. Segundo Montaner13: 

 

O Artista Moderno, que surge como um indivíduo autónomo do romantismo e criador 

que não está sujeito às exigências de um cliente, revela-se arrogantemente contra a 

subordinação à mimese e contra o princípio da representação da realidade tal, como 

esta se apresenta. (Montaner, 2001, p. 9) 

 

O modo de como se estabelecia as coisas e a negociação da mimese, resulta numa 

nova maneira de ver o mundo: a nova arte dedica-se a estimular a relação entre a 

obra e o receptor, a partir do ponto de vista dos mecanismos da percepção. 

 

Esta nova posição, reflecte um triunfo da abstracção sobre a mimesis, conseguido 

graças a um prestígio que a razão e a ciência possuíram no início do século XX. 

Desde este momento, a arquitectura e a arte em geral tomaram a máquina e os 

avanços da tecnologia como principais referências. 

 

Tomando estas referências como principal ferramenta de trabalho, através de duas 

posições:  “a consolidação da abstracção como método renovador para gerar formas; 

e o racionalismo como disciplina básica utilizada por uma parte da arquitectura, da arte 

e do pensamento” (Montante, 2002, p. 63). 

 

                                            
12

 Tanto Platão quanto Aristóteles viam, na mimesis, a representação da natureza. Contudo, para Platão toda a criação 
era uma imitação, até mesmo a criação do mundo era uma imitação da natureza verdadeira (o mundo das ideias). 
Sendo assim, a representação artística do mundo físico seria uma imitação. Já Aristóteles via o drama como sendo a 
imitação de uma ação, que na tragédia teria o efeito catártico. Como relação ao mundo das ideias, ele valoriza a arte 
como representação do mundo.  

13
 Josep Maria Montaner é arquitecto, escritor e professor da Faculdade da arquitectura da Barcelona. Foi professor 

convidado em várias universidades europeias e latino-americanas. É autor de livros traduzidos em diversos idiomas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://pt.wikipedia.org/wiki/Natureza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Drama
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9dia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Catarse
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Cada disciplina artística começa neste momento, um longo questionamento sobre a 

sua própria materialidade e possibilidades de desmaterialização: o plano e a 

composição; as linhas e as cores na pintura; as estruturas; os elementos e as formas 

geométricas puras na arquitectura, reflectindo-se esta nova realidade nas obras de 

artistas como: Pablo Picasso14, Wassili Kandinsky15, Kasimir Malevich16 e Piet 

Mondrian17, no sentido de uma procura de uma realidade oculta além das aparências, 

revelando os aspectos essencialmente estruturais, formais e compositivos. 

 

O artista moderno caracteriza-se pela procura constante de uma beleza abstracta, que 

seria contra a subordinação à mimese da realidade. Tomando como exemplo a pintura 

tradicional clássica, esta era uma vertente claramente simbólica e representativa de 

uma determinada realidade, onde o artista moderno “destruiu com arrogância tal ilusão 

e tal propósito de representação” (Montaner, 2002, p. 64). Como é possível perceber 

num estudo (ilustração 5) realizado em 1919, por Theo van Doesburg18, onde este 

desmonta e desmaterializa a visão clássica da representação artística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     Ilustração 5 – Estudos da natureza e da composição de Theo van Doesburg, 1919. (Montaner, 2002, p. 65) 

 

                                            
14

 Foi reconhecidamente um dos mestres da arte do século XX. É considerado um dos artistas mais famosos e 

versáteis de todo o mundo, tendo criado milhares de trabalhos, não somente pinturas, mas também esculturas e 

cerâmica, usando, enfim, todos os tipos de materiais, sendo o co-fundador do Cubismo. 
15

 Wassily Kandinsky, foi um artista russo, professor da Bauhaus e introdutor da abstracção no campo das artes 

visuais, seguindo um longo período de intenso desenvolvimento e amadurecimento, do pensamento teórico baseado 

nas suas experiências pessoais artísticas. 
16

 Kazimir Malevich, foi um pintor abstracto soviético. Fez parte da vanguarda russa e foi o mentor do movimento 

conhecido como Suprematismo. 
17

 Pieter Cornelis Mondrian, geralmente conhecido por Piet Mondrian, foi um pintor Holandês modernista. Participou do 

movimento artístico Neoplasticismo e colaborou com a revista De Stijl. 
18

 Theo van Doesburg (1883-1931), foi um artista plástico, designer gráfico, poeta e arquitecto holandês. 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Bauhaus
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_visuais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_abstrata
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Vanguarda_russa
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Baixos
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A libertação da representação em relação à realidade tal como esta era percebida, foi 

estimulada pelos avanços tecnológicos que decorreram no século XX, nomeadamente 

com a Teoria da Relatividade19 de Albert Einstein20. Que ao perceber o universo em 

contínuo movimento, introduziu o conceito de “espaço-tempo e a percepção da 

fragmentação do espaço, dos objectos e dos acontecimentos em função a múltiplos 

pontos de vista do observador” (Montaner, 2002, p. 66). 

 

Os diferentes modos de abstracção, tiveram repercutição na arquitectura do 

movimento moderno. Esta nova sensibilidade comporta uma mudança radical nos 

mecanismos de criação da arte e da arquitectura, sendo que nesta, esta nova 

concepção enaltece um método que se afasta das normas da composição clássica, 

(baseadas em critérios antropomórficos, relações de harmonia e simetria, 

configurações ornamentais, aprendidos através de modelos da história), 

experimentando novos métodos, sejam estes racionais ou irracionais. 

 

Através da sua riqueza e complexidade, o Movimento Moderno21 deixou claramente 

estabelecido uma série de conceitos, atitudes e formas, numa constante defesa 

funcionalista do homem, a utilização de um sistema projectual no qual o método e a 

razão são factores primordiais, a confiança de que os novos meios tecnológicos 

transformavam positivamente o cenário humano e a insistência no valor social da 

arquitectura e do urbanismo. 

 

A interpretação mecanicista da origem da arquitectura moderna encontra na nova 

ciência da construção a sua mais importante argumentação. A interpretação tecnicista 

pode insistir na dependência das formas arquitectónicas em relação ao material 

utilizado, inclusivamente nos objectos menores da edificação e no mobiliário. Não 

existindo dúvida, que o elemento técnico foi fundamental no cerne da arquitectura 

moderna. 

 

                                            
19

 Einstein publicou a Teoria Geral da Relatividade, que é uma versão mais ampla da Teoria da Relatividade, em que 

são explicados os efeitos da gravidade, surgindo a noção de espaço-tempo curvo. 
20

 Albert Einstein (1879-1955) foi um físico teórico alemão radicado nos Estados Unidos. É conhecido por desenvolver 

a teoria da relatividade. Recebeu o Nobel de Física de 1921, pela correcta explicação do efeito fotoeléctrico, sendo o 
prémio só anunciado em 1922. O seu trabalho teórico possibilitou o desenvolvimento da energia atómica, apesar de 
não prever tal possibilidade. 
21

 Entenda-se este movimento como a corrente de tendências internacionais, que parte das vanguardas europeias 

desenvolveram no princípio do século XX e que se vai expandindo ao longo dos anos 20 do mesmo século. 
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Existindo uma renovação do vocabulário figurativo tradicional, destruindo os meios 

expressivos até então utilizados, criou-se uma nova linguagem, utilizando novas 

definições gramaticais e sintaxes de modo a elaborar um estilo moderno. 

 

As teorias visuais que promovem o debate pictórico reflectem-se naturalmente sobre a 

arquitectura. Todo o discurso figurativo mantém-se em equilíbrio sobre linhas, planos, 

superfícies, volumes, interpretações de figuras e de sólidos geométricos, ou seja, 

realmente sobre categorias de pura visualidade que até então tinham sido 

consideradas importantes em especial para a arquitectura. 

 

Baseado no estudo da evolução da História do Movimento Moderno de Bruno Zevi22, 

no seu livro História da arquitectura moderna23, define-se a historiografia deste 

movimento fundamentando-se no estabelecimento de tipos e séries de obras modelo, 

que permitem a delimitação da arquitectura moderna. Sendo esta marcada pelo 

aparecimento de cinco teorias figurativas, que têm uma resposta concreta neste 

movimento: o Cubismo, o Neoplasticismo; o Expressionismo; o Futurismo; e o 

Purismo. 

 

O Cubismo24 apresenta-se como um movimento verdadeiramente fundamental, porque 

“provoca na sintaxe figurativa moderna uma subversão não inferior à suscitada pelo 

descobrimento da perspectiva, nos princípios do século XV, no período do 

Renascimento” (Zevi, 1970, p. 42). 

 

Com a descoberta da perspectiva, a visão torna-se tridimensional, o artista, pode 

representar, quase fotografar, o seu objecto em toda a realidade. Os artistas 

substituíram uma visão imóvel do espaço por uma dinâmica, e não se contentaram em 

ver as coisas na sucessão das aparências exteriores, quiseram projectar-se na sua 

constituição interna. 

 

                                            
22

 Bruno Zevi, arquitecto, crítico e historiador (1918-2000) Teve uma grande importância no contexto da teorização e 

introdução da historiografia da arquitectura moderna. Durante o período fascista, Zevi exilou-se para os Estados Unidos 
e lá recebeu fortes influências da arquitectura orgânica e principalmente de Frank Lloyd Wright. 
23

 Obra publicada pelo arquitecto Bruno Zevi em 1950. Esta obra tem um forte compromisso com a causa moderna, 

resultando na definição da historiografia deste movimento, introduzindo novas informações e novas interpretações. 
24

 Cubismo é um movimento artístico que surgiu no século XX, nas artes plásticas, tendo como principais fundadores 

Pablo Picasso e Georges Braque. Tendo-se expandido para a literatura e para a poesia pela influência de escritores 

como Guillaume Apollinaire, John dos Passos e Vladimir Maiakovski. O quadro "Les demoiselles d'Avignon", de 

Picasso (1907), é conhecido como marco inicial do Cubismo. Nele ficam evidentes as referências a máscaras 

africanas, que inspiraram a fase inicial do cubismo, juntamente com a obra de Paul Cézanne. 
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O Cubismo fomentou “uma posição antidecorativa” (Zevi, 1970, p. 43), no sentido em 

que uma simples parede lisa na aparência inerte do seu invólucro e através da sua 

observação a partir de um ponto fixo, esta  parece vazia e pesada.  

 

Mas de facto existe uma apropriação da sua essência espacial, através da 

identificação da sua estrutura, das várias perspectivas possíveis de observação, o jogo 

das forças e das resistências estáticas, a cor e a constituição do material.  

 

Pois embora se trate de uma simples parede, elementar forma, esta adquire perante 

os olhos do observador um interesse tão intenso e variado, que qualquer ideia para 

desfigurá-la com sobreposições decorativas é imediatamente anulada. 

 

Com efeito, saber ver a realidade e a substância da estrutura da parede, é o primeiro 

passo para a compreensão do vocabulário linguístico da arquitectura moderna.  

 

Significa portanto, descobrir intensas possibilidades, ainda que na mais simples forma 

geométrica orgânica e consequentemente, advertir até que ponto pode ser oco, mudo, 

mecânico, um desenho com complicações ornamentais. 

 

Uma nova inteligência espacial impulsiona então os arquitectos a conceber 

sistematicamente em termos de superfícies puras e volumes, ou seja, de espaços 

definidos por planos.  

 

Uma obra de arte vive segundo a interpretação de cada indivíduo, sendo evidente que 

deve sempre existir alguma forma de abstracção, que sirva de base a qualquer acto 

artístico, mas também é evidente, que por cima deste facto, uma obra deve ter essas 

qualidades especificamente cerebrais, às quais se pode aplicar com toda a 

propriedade o termo abstractas. Sendo neste sentido que de uma forma comum se 

define o Cubismo. 

 

A experiência cubista é um dos acontecimento mais surpreendentes do início do 

século XX. A sua influência sobre o Movimento Moderno, mais precisamente no 

campo da arquitectura, foi verificada em inúmeras ocasiões, “através da intersecção 

do plano em oposição à massa construída, da execução de formas geométricas e 

prismas, conseguidas através de um meio visual ” (Zevi, 1970, p. 45). 
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O Neoplasticismo25 é uma tentativa de racionalização do Cubismo. É marcado pela 

“substituição da massa pelo volume, a decoração pelos planos puros e isolados” (Zevi, 

1970, p. 45), sendo esta a tendência geral desta nova linguagem. 

 

O expoente máximo deste movimento foi reconhecido no pintor Piet Mondrian. Este 

sustentava que toda a composição figurativa se reduzia ás relações entre rectângulos 

e manchas de cor, à plasticidade destes sobre o plano, à harmonia cromática 

respeitante ao negro e aos vários tons de branco e das três cores primárias: o azul, o 

vermelho e o amarelo. O efeito dos seus quadros, é conseguido mediante a 

justaposição de fundos de cor uniforme, circunscritos por um traçado geométrico de  

linhas negras. A relação entre esta linguagem e a arquitectura, prende-se primeiro, 

num sentido limitado às suas dimensões, à divisão através de linhas de zonas 

rectangulares.  

 

Mies van der Rohe26, por exemplo, decompõe os volumes em quadros e trata estes 

últimos com um método que tem uma extraordinária semelhança com o do pintor 

holandês. Mais do que nas paredes, há uma clara influência neoplástica nas plantas 

de Mies, como por exemplo, no pavilhão de Barcelona27 de 1929 (ilustração 6) ou na 

planta de um projecto para uma casa de 1923 (ilustração 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 6 – Vista exterior do Pavilhão de Barcelona. (Ilustração nossa, 2009) 

 

                                            
25 O termo Neoplasticismo refere-se ao movimento artístico de vanguarda iniciado pela figura de Piet Mondrian, 

relacionado à arte abstracta. 
26 Ludwig Mies van der Rohe, foi um arquitecto alemão, considerado um dos principais nomes da arquitectura do 

século XX, sendo geralmente colocado no mesmo nível de Le Corbusier ou de Frank Lloyd Wright. Mies van der Rohe 

procurou sempre uma abordagem racional que pudesse guiar o processo do projecto arquitectónico.  
27

 O pavilhão de Barcelona foi construído em 1929 em Barcelona. Foi um edifício projectado pelo arquitecto modernista 

Ludwig Mies van der Rohe. É considerado um marco importante na história da arquitectura moderna, sendo conhecido 

pela sua geometria depurada e pelo uso inovador e extravagante de materiais tradicionais, tais como o mármore, ou de 

novos materiais industrializados, como o aço e o vidro. 
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Ilustração 7 – Planta Pavilhão de Barcelona. (Weston, 1996, p. 171) 

 

A revitalização da parede, foi outro factor determinante, para que de facto se tornasse  

um elemento constituinte do volume arquitectónico. Sendo necessário, depurá-la de 

todas as ornamentações decorativas do século XIX. 

 

Em termos de concepção espacial, este elemento significou “o rompimento com a 

casa maciça tradicional” (Giedion, 2004, p.1). Sendo no início da década de 20 que 

arquitectos como Rietveld28 e Mies van der Rohe realizaram esta transformação, onde 

a casa passou a ser concebida por planos ortogonais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 8  – Planta casa Brick House. (Frampton, 2003, p. 197) 

                                            
28

 Gerrit Thomas Rietveld (1888-1964), foi um arquitecto e designer holandês. Ainda estudante, Rietveld trabalhava 

com marcenaria e produção de mobiliário. Em 1917, influenciado pelo Neoplasticismo, desenha a Cadeira Vermelha e 
Azul. Ele próprio, a partir de 1919, quando recebe o diploma, passa a ser um membro importante do movimento, 
contribuindo para a revista De Stijl. Em 1924 projectou a casa Schroder, localizada em Utrecht (um marco da 
arquitectura moderna, onde representa as ideias e conceitos defendidos pelo grupo De Stijl). 
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Esta mudança, que utiliza a superfície plana como elemento fundamental, permitiu que 

toda a arquitectura posterior fosse desenvolvida a partir desta concepção espacial. 

 

O Expressionismo29 apresenta-se como reflexo de um “problema dramaticamente 

humano”, referindo-se ao conteúdo de “uma sociedade desagregada que aguarda a 

confirmação destruidora da primeira Guerra Mundial” (Zevi, 1970, p. 49).  

 

No campo da arquitectura, caracteriza-se através de um movimento com raízes 

essencialmente psicológicas, não podendo elaborar meios figurativos aptos a construir 

uma linguagem, mas expressava-se como um protesto integral, como revolta contra 

todas as formas dogmáticas precedentes, formais e funcionais.  

 

O Purismo30 representa o reflexo, “de uma nova sociedade, de uma arte ordenada, 

utilizando formas puras, geométricas, como símbolo de uma construção racional” 

(Zevi, 1970, p. 54).  

 

O seu surgimento é marcado pela publicação em 1918, por Charles-Edouard 

Jeanneret (Le Corbusier) e Amédée Ozenfant31 da revista L´Espirit Nouveau 

(ilustração 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
29

 O expressionismo foi um movimento cultural de vanguarda surgido na Alemanha nos primórdios do século XX, a 

partir de artistas que estavam mais interessados na interiorização da criação artística do que na sua exteriorização, 

projectando na obra de arte uma reflexão individual e subjectiva. Ou seja, a obra de arte é reflexo directo do mundo 

interior do artista expressionista. 
30

O purismo foi um movimento que defendia uma pintura sem valores emocionais, retratando-se como racional e 

rigorosa, sem subjectividade e qualidades decorativas. O movimento foi fundado por Amédée Ozenfant, pintor e 

escritor, e Le Corbusier (Charles Edouard Jeanneret), em 1918. 

31
 Um dos fundadores do Purismo, movimento de vanguarda dos anos 20. Estudou arquitectura e pintura. Fundou, em 

Abril de 1915, a revista L'Élan (editada até 1917) que reuniu artistas como André Lhote, Marchand, André Dunoyer de 

Segonzac. Empreendeu pesquisas tipográficas cubo-futuristas e concebeu a "tipometria" e a "psicotipia" que permitiu 

dar cara, pela forma das letras, aos ritmos e silêncios das poesias. Em 1919 publicou com Le Corbusier o manifesto 

purista com o título de Après le Cubisme (Após o Cubismo). 
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 Ilustração 9  – Capa revista L´Esprit Nouveu, cedida pela Fundação Le Corbusier, Paris. (Weston, 1996, p. 107) 

 

Nos momentos culminantes da procura da utilidade, o racionalismo na arquitectura 

coincide com o funcionalismo, isto é, com a premissa de que a forma é um resultado 

da função: o programa, os materiais e o contexto.  

 

No princípio do século XX, a arquitectura racionalista absorve as indicações das 

experiências das vanguardas figurativas. O método de subdivisão do mundo, em 

entidades elementares e abstractas está relacionado, com a decomposição das figuras 

da arte e da arquitectura nos seus elementos irredutíveis, como pode ser verificado no 

elementarismo abstracto de Wassili Kandinsky ou Piet Mondrian.  

 

Podendo ser estudado, por exemplo, na casa Schroeder (1924) (ilustração 10) em 

Utrecht, de Gerrit Thomas Rietveld, sendo esta, baseada na composição de elementos 

geométricos primários como linhas e planos, reflectindo uma atitude de decomposição 

e elementarismo do racionalismo.  
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Ilustração 10 – Vista exterior da Casa Schroeder em Utrecht, da autoria de Frank den Oudsten. (Weston, 1996, p. 99) 

 

Opondo-se ao carácter fechado do cubo, de cujo centro os espaços, os níveis, as 

divisões e as varandas, são literalmente projectados para fora, com o objectivo de 

conseguir uma nova plasticidade.  

 

Com base na flexibilidade das plantas e no carácter aberto dos espaços, 

predominando a visão de uma arquitectura, cuja composição é conseguida através de 

planos deslizantes e independentes. 

 

Em analogia ao desenvolvimento da pintura, este também é aplicado à arquitectura, 

através das reacções de Le Corbusier. A sua obra é uma produção desenvolvida de 

uma forma teórica e prática, conseguida através das suas publicações e projectos, que 

constituem provavelmente, a formulação mais fértil, sugestiva e exacta aparecida 

desde então, reflectindo as principais premissas racionalistas e universais do princípio 

do século XX. 

 

Le Corbusier foi um dos arquitectos mais importantes e influente do século XX. A sua 

relevância resulta da capacidade da sua obra teórica e prática continuar a produzir 

novas interpretações, sem nunca esgotar as perspectivas possíveis. De facto, Le 
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Corbusier, apresenta-se como pensador empenhado da condição moderna, como 

arquitecto utópico no âmbito da afirmação da lógica capitalista, como esteta 

voluntarista da civilização maquinista, reinventando, tradições históricas e clássicas, 

interpretando assim, a nova realidade metropolitana e moderna. Reflectindo no seu 

trabalho uma visão sintética e unificadora. 

 

Le Corbusier foi, entre os diversos mestres modernos, um dos mais complexos e 

multifacetados. Apesar das tendências que continuam a tentar separar a sua 

arquitectura do seu urbanismo, dissociar a sua actividade projectual da sua produção 

plástica, desligar a sua modernidade da sua ancestralidade, demarcar a sua fase 

purista da sua fase monumental, este só pode ser verdadeiramente compreendido, 

mergulhando intensamente nas tensões, colisões e conflitos que a sua obra teórica e 

prática apresenta. Como Curtis32 afirma 

 

A partida de Le Corbusier deixou um grande vazio na arquitectura mundial. Mais do 

que apenas uma colecção de obras individuais, ele legou-nos um universo de formas, 

ideias, imagens, sagas, cidades, visões do futuro e perspectivas do passado. Nenhum 

outro arquitecto lutou tão compreensivamente com um leque de problemas que 

confrontam a época moderna. Como qualquer criador de novos paradigmas, ele alterou 

a base do discurso futuro. (Curtis,1986, p. 223) 

 

De facto, a arquitectura de Le Corbusier incrementa uma constante experimentação, 

tanto no campo morfológico como tipológico. Desenvolvendo aspectos programáticos 

e formais, que determinaram a emergência de alguns dos mais importantes conceitos 

formalizados da arquitectura moderna. 

 

Segundo Leonardo Benevolo33 (1999, p. 457), Corbusier, caracteriza-se, “pela sua 

capacidade de estimular qualquer pessoa de qualquer lugar e de épocas distintas […] 

fruto da sua força persuasiva proveniente da sua capacidade inventiva”. Permitindo 

que o seu génio artístico, num sentido mais restrito se compare aos grandes criadores 

do passado. 

 

Um dos grandes méritos de Le Corbusier, “consistia em comprometer o seu 

incomparável trabalho no campo da razão e da comunicação em geral” (Benevolo, 

1999, p. 457). Ou seja, nunca se contentou que as suas invenções fossem somente 

                                            
32

 William J. R. Curtis é um historiador, crítico, pintor e fotógrafo que leccionou em diversas universidades por todo o 

mundo e que foi professor de Belas Artes na Universidade de Cambridge. 
33

 Leonardo Benevolo é um arquitecto e historiador de arquitectura italiano. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquiteto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Historiador
http://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia


Lugar, espaço e movimento: o percurso como elemento fundamental da arquitectura 

 

Artur Manuel Gouveia Correia    
 

36 

interessantes e sugestivas, sendo também úteis e aplicadas de uma forma universal, 

modificando assim todo o panorama da arquitectura em termos globais. 

 

Na fase purista da década de 20, Corbusier, definiu um verdadeiro sistema 

arquitectónico conceptual e formal para o período moderno, criando o módulo 

estrutural materialmente definido como Domino, aplicado na área da vivenda mínima e 

económica.  

 

Preocupação que o foi conduzindo das simples propostas das casas Domino34 (1914), 

às casas Citrohan35 (1922). O conceito programático metaforicamente sustentado de 

máquina de habitar, uma estética experimental moralmente legitimada pela lógica 

compositiva tecnicamente estruturada através dos cinco pontos criados para esta nova 

arquitectura, que consistiam na utilização de pilotis, da planta livre, da fachada livre, de 

janelas horizontais e da cobertura-jardim, todos facilitados pela utilização do betão 

como material de construção e um modo perceptivo dinamicamente organizado 

baseado na promenade architecturale36. 

 

O que caracteriza a sua obra, é a clara tentativa sintetizadora de campos disciplinares 

e ocupações temáticas normalmente diferenciadas, abrangendo através do acto 

projectual os aspectos programáticos, funcionais, técnicos, construtivos, estéticos e 

perceptivos.  

 

Como afirmou Jean-Loius Cohen37 (2005, p. 15): “Ninguém é menos corbusiano do 

que Le Corbusier”. Sendo esta afirmação, dirigida à capacidade inventiva do 

arquitecto, permitindo que as suas descobertas programáticas e invenções formais 

permitissem uma potencial transformação da arquitectura futura. 

 

O esqueleto estrutural, funciona também, neste período como instrumento espacial, 

permitindo assim, que este aparecesse como um elemento que fosse visto como uma 

                                            
34

 A Casa Domino é um protótipo, cuja ideia inicial tem como ponto de partida a definição de lajes horizontais para 

desenvolver as funções básicas humanas, sendo estas apoiadas por uma comunicação livre (escadas) e também de 
uma estrutura livre (planta e fachadas livres). 
35

 A Casa Citrohan, é um dos três protótipos básicos criados por Le Corbusier para criar habitação. Podia ser 

construído em série, como o processo das máquinas, sendo esta, a mais desenvolvida ao longo da sua carreira. 
36

 Conceito criado por Le Corbusier, definido através da ideia da criação de um percurso arquitectónico.  
37

 Jean-Louis Cohen é um arquitecto e historiador. De 1998 a 2003 dirigiu o Institut Français d´Architectur, e desde 

1999, o musée des Monuments Français. A actividade de Cohen, como historiador focou-se na arquitectura e no 
urbanismo do século XX. 
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mais-valia para a construção do espaço, sendo quase toda a arquitectura moderna, 

marcada por este factor.  

 

O desenho de Le Corbusier para a Casa Domino (ilustração 11), representa 

precisamente esta valorização da estrutura, como um elemento espacial. Sendo neste 

projecto, que se encontra não só como uma estrutura, mas também como um ícone, 

um objecto que actua como um elemento autêntico, como princípio exterior de uma 

nova ordem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lustração 11 – Esquema estrutural casa Domino. (Frampton, 2003, p. 184)                              

 

Uma das obras mais emblemáticas de Le Corbusier, foi sem dúvida, a Villa Savoye. 

Acabando esta por materializar a quinta-essência dos cinco pontos, anteriormente 

referidos, que se definia como uma máquina para habitar, pois comparava a casa ao 

desenho funcional do automóvel, do avião ou de um transatlântico.  

 

A Villa Savoye pode ser definida, como um objecto pousado sobre a relva, uma caixa 

horizontal branca apoiada no solo sobre pilotis, revelando contudo, uma relação com a 

natureza, que é levada para o terraço e transformada em jardim, cujo acesso é 

conseguido por um conjunto de rampas. 

 

A sua habitabilidade é conseguida através de um percurso, que é entendido como um 

passeio arquitectónico, através do qual se vão revelando os diferentes pontos de vista 
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dos espaços e dos pormenores, as imagens de um projecto arquitectónico 

profundamente influenciado por visões dinâmicas da pintura cubista.  

 

Os exemplos anteriormente descritos, demonstram as muitas propostas, que definem 

o significado provocativo da casa como máquina de habitar. Onde de facto, Le 

Corbusier, estabelece uma solução poética, mas ao mesmo tempo prática e exacta.  

 

Estabelecendo uma definição precisa e culta da função da moradia na arquitectura 

moderna, que é dada por ele: a moradia é uma machine à habiter. Esta ideia todavia, 

existe não só como um slogan, que caracteriza a obra de Le Corbusier, mas também 

como uma das definições mais revolucionárias desta arquitectura. Segundo Colin 

Rowe38: 

 

La arquitectura moderna no implica simplesmente una actitud mental frente a los 

problemas tecnológicos y sociológicos, sino que se basa en una radical reorientación 

de la capacidade de concebir el espacio. 

El sistema de espacio |...| deriva de una nueva apreciación de las funciones atribuídas 

a la columna, la pared y el techo; y, en su forma más avanzada, postula una estrutura o 

armazón cuya función de soporte debe ser expressada separadamente de cualquier 

función no estructural de compartimentación.  

Era un sistema que tendia a prohibir que se viesen las vigas, y que lo más importante 

no era que el tejado fuese llano, sino que lo fuese el techo interior, y que techos y 

suelos presentasen planos ininterrompidos. (Rowe, 1999, p. 138 e 140) 

 

Esta restrição pode traduzir o conceito de liberdade do pilar e que este dificilmente 

podia assumir uma relação explícita com a viga, sem levar a uma compartimentação 

do espaço, violando assim a continuidade do plano. Aparecendo este assim como o 

elemento principal, de uma nova composição arquitectónica. De facto e segundo 

Josep Maria Montaner: 

 

Este período caracteriza-se pela capacidade de contribuir para um avançar 

transcendental na evolução da arquitectura, sendo este, conseguido, através da 

concepção internacional do espaço limitado sobre um plano horizontal livre e uma 

fachada transparente. O vazio fluido gira em torno dos elementos pontuais e verticais 

dos pilares de betão armado ou aço e é dinamizado por planos recortados que não 

fecham recintos octogonais e muitas vezes não chegam até ao tecto. (Montaner, 2001) 

 

A arquitectura moderna, gira em torno de um protagonista estrutural e formal: o pilar. 

Podendo ser de betão, de secção quadrado e cartesiano ou de secção circular como 
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 Colin Rowe, foi formado nas universidades de Liverpool, Londres e Yale. É professor nas universidades de 

Liverpool, Cambridge, Texas e Cornell, sendo também um colaborador habitual em numerosas publicações. Existindo 
como um dos mais relevantes críticos de arquitectura da segunda metade do século XX. 
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em Le Corbusier e no Ministério de Educação e Saúde39 (1937) (ilustração 12) no Rio 

de Janeiro, de Lúcio Costa40 e Oscar Niemeyer41; de aço como os de Mies van der 

Rohe (ilustração 13), onde a planta em cruz persegue uma solução isotrópica ao 

máximo, assegurando a presença de dois eixos de simetria, conseguindo assim a 

máxima leveza e desmaterialização do pilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 12 – Vista exterior do Ministério da Educação e Saúde, da autoria de Nelson Kon, 2001. (Marques; Naslavsky, 2001)     
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 O edifício é considerado um marco na arquitectura moderna brasileira, tendo sido projectado por uma equipa 

composta por Lúcio Costa, Carlos Leão, Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Ernani Vasconcellos e Jorge 

Machado Moreira, com a consultoria do arquitecto franco-suíço Le Corbusier. O projecto do edifício, ensaia a utilização 

da arquitectura funcionalista de matriz corbuseana no país, além de introduzir novos elementos. 
40

 Oscar Ribeiro de Almeida de Niemeyer (1907) é um arquitecto brasileiro, considerado um dos nomes mais influentes 

na arquitectura internacional
. 
Foi pioneiro na exploração das possibilidades construtivas e plásticas do betão armado. 

41
 Lúcio Costa (1902-1998) foi um arquitecto brasileiro. Pioneiro da arquitectura modernista no Brasil, ficando 

conhecido mundialmente pelo projecto do plano piloto de Brasília.  
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Ilustração 13 - Planta museu. (Frampton, 2003, p. 198) 

 

A consciência da modernidade desenvolveu-se a partir do renascimento, opondo o 

moderno ao conjunto dos valores tradicionais medievais, expressando-se na 

recuperação da linguagem clássica, no surgimento da ciência moderna e no 

descobrimento da cultura americana como símbolo do progresso e da inovação. De 

facto, desaparece um mundo, que havia sido baseado na tradição e surge outro que 

permitirá o aparecimento do autor original que procura o progresso e a ruptura. 

 

Deste modo, a arquitectura moderna propôs combater toda a ortodoxia estabelecida 

em favor da evolução racional. Sendo que nunca pensou que o seu passado, pudesse 

determinar o seu futuro.  

 

Marcada por uma atitude mental, que pode ser reconhecida através de uma atmosfera 

de pensamento associada a arquitectos como Le Corbusier ou Mies van der Rohe, 

que através dos seus progressos se justifica a aparição de uma nova arquitectura no 

inicio do século XX.  

 

Esta nova arquitectura devia ser autêntica, inevitável e pertencer à natureza das 

coisas. Não podia ser uma entre outras muitas possibilidades. Sendo portanto, 

necessário que as suas determinações parecessem residir fora da esfera de eleição, e 

que no seu lugar se instalasse a objectividade como principal critério de valor. 
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Devendo esta ser impessoal, generalizada e abstracta. De facto e segundo Josep 

Lluís Sert42 apud Muntañola43: 

 

El retorno a lo elemental, la simplificación sistemática que preside hoy día las 

manifestaciones de la arquitectura moderna, respondem a una necesidad: hacía falta 

desligarse de una opresión para volver a vibrar de nuevo con toda libertad. (Muntañola, 

1981, p. 42 e 43) 

 

A arquitectura moderna apelou a um critério de contemporaneidade, que reflectia a 

sua nova posição como um inevitável produto lógico da condição intelectual, social e 

técnica do seu tempo. Devendo incorporar a plena consciência de certos imperativos 

estritamente contemporâneos, como a sua função, estrutura e materiais, como 

também conteúdos mais intangíveis, como o espírito da época em que é realizada. 

 

Este factor, permite ver a arquitectura moderna, não como um mero capricho, mas 

acima de tudo como um produto inevitável do seu tempo. Percebida através da 

expressão de Mies que define-a como a vontade de uma época, transplantada para o 

espaço. 

 

O Movimento Moderno é portanto marcado por um entusiasmo de uma nova 

sociedade. Que se reflecte num interesse por “una universalización y generalización e 

una arquitectura al servicio de esta nueva sociedade libre de las ataduras del 

academicismo paralizante” (Muntañola, 1981, p. 44).  

 

Pela definição de uma nova linguagem arquitectónica, mais adaptada aos novos 

materiais e à nova sociedade. E por fim, a necessidade de uma capacidade emotiva e 

estética, presente no arquitecto, de forma a analisar, classificar, inventar, ordenar e 

seleccionar os elementos desta nova linguagem, de forma a colocar o edifício em 

concordância com as funções universais, às quais tem que responder esta nova 

arquitectura. 

 

É sem dúvida o momento de maior abstracção, resultando numa enorme capacidade 

de transformar bruscamente as tipologias, até então existentes, permitindo o uso de 
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 Josep Lluís Sert (1902-1983) foi um arquitecto catalão. Desde muito jovem interessou-se pela obra de Antoni Gaudí, 

e do seu tio, o pintor José María Sert. Estudou na Escola Superior de arquitectura de Barcelona. 
43

 Josep Muntañola, nasceu em Barcelona em 1940. Estudou na Escola Superior de arquitectura de Barcelona. Entre 

1970 e 1973 realizou trabalhos de investigaçãoo na faculdade de Berkeley. É autor de diversas publicações e ensaios. 
Actualmente é director da Escola Técnica Superior de arquitectura de Barcelona. 
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novas regras de composição. Esta capacidade de abstracção, reflecte no entanto, uma 

muito maior liberdade, atribuindo à geometria um novo valor poético. 

 

Os que produziram esta nova poética – Le Corbusier, Gropius, Alvar Aalto, Mies, entre 

outros – construíram-na a partir de maneiras de projectar diferentes. “todas ellas 

basadas en una localización funcional y en una definición de los elementos simultânea 

con la elaboración de los sistemas compositivos” (Muntañola, 1981, p. 46). 

 

A abstracção da arquitectura e da arte em geral, conseguida pelo abandono da 

mimesis da realidade, permitiu colocar o artista numa nova posição, bem como todos 

aqueles que usufruem e utilizam, seja através de uma experimentação directa dos 

espaços no caso da arquitectura, seja na percepção de uma pintura. 

 

Ou seja, esta visão da arte e dos seus processos determinam uma característica 

fundamental, a da utilização do espectador seja este actuante ou expectante como 

principal protagonista que deverá interpretar cada obra, percebendo tudo aquilo que o 

rodeia e o confronta. 

 

 

 2.2. Contribuições Finais de Capítulo 

 

Durante o século XX, foram várias as vanguardas, que contribuíram para o 

desenvolvimento da arte, verificando-se uma grande transformação, provocada pelo 

abandono da mimesis da realidade e pela cessante procura de novas soluções e 

expressões artísticas. 

 

No campo da arquitectura, inúmeras transformações ocorreram, tendo como um dos 

principais impulsionadores o arquitecto Le Corbusire. Este através da sua arquitectura, 

permitiu que se criassem novos modelos arquitectónicos, consubstanciados por novos 

modos de ver e interpretar.  

 

Este novo pensamento arquitectónico, desenvolvido pelas vanguardas do século XX, 

criou uma nova perspectiva da arquitectura e na arte, conseguida através de novos 

mecanismos gerados pela abstracção, de forma a suplantar a mimese nas artes, com 

especial atenção no campo arquitectónico. 
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Os diversos tipos de abstracção criados, reflectiram-se na arquitectura, demonstrando 

uma mudança radical nos mecanismos de criação desta e da arte em geral. Criando 

assim novas concepções espaciais, que se afastam das normas de composição 

clássicas, experimentando novos métodos, sejam eles racionais ou irracionais. 

 

Esta nova racionalidade ou em certos casos irracionalidade, tem um sistema 

operativo, testado ao longo do século XX, a partir do momento em que a produção 

artística deixa de representar figurativamente a realidade, para passar a integrar o 

modo particular como cada artista vê essa mesma realidade. Ou seja, esta passa a ser 

transformada pela sensibilidade do autor e da sua arte. 

 

A consequente evolução história que a arquitectura sofreu, permite que o modo de 

como esta é compreendida seja diferente. Ou seja, a modificação ao longo do tempo, 

permitiu que seja possível determinar diferentes modos de percebe-la e interpretá-la. 

Cujo percurso evolutivo coloca-a num universo quase infinito de possibilidades de 

realizações formais, de interpretações e de relações. 
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3. LUGAR 

3.1. QUESTÕES SOBRE A IDEIA DE LUGAR 

O lugar, apresenta-se como um conceito gerador no campo da arquitectura. Existindo 

como um elemento que cria relações espaciais entre um determinado contexto e o 

campo arquitectónico. 

A definição de um percurso arquitectónico, pode partir de uma relação directa entre 

um lugar, definido através das suas características e um projecto de arquitectura, 

conseguido através de ligação e de um prolongamento entre o entorno e as diversas 

situações espaciais criadas ao longo de uma determinada obra. 

 
A ideia de lugar, é marcada pela presença da experiência. Lugar está relacionado com 

o processo fenomenológico da percepção e da experimentação do mundo por parte do 

corpo humano. Segundo Montaner: 

 

O lugar caracteriza-se como algo que se define através de um carácter concreto, 

empírico, existencial, articulado, definido até aos detalhes. Sendo definido através de 

substantivos, pelas suas qualidades das coisas e dos elementos, pelos valores 

simbólicos e históricos. É ambiental e está relacionado fenomenologicamente com o 

corpo humano. (Montaner, 2001, p. 31) 

 

Precisamente os templos gregos foram uma manifestação desta capacidade para 

reconciliar o homem com a natureza, conjugando formas distintas em relação ao 

significado do lugar e em função de uma determinada divindade à qual este era 

dedicado.  

 

Sendo nos anos 50 e 60, quando o conceito de lugar passa a ter um papel 

reconhecível na arquitectura, autores como Denys Lasdun44, Vicent Scully45 ou 

Christian Norberg-Schulz46 revalorizaram o carácter de modelo do templo grego. 
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 Denys Lasdun, foi um arquitecto inglês. Estudou na Architectural Association School of Architectur em Londres. 

Lasdun foi fortemente influenciado por Le Corbusier e por Mies van der Rohe no seu trabalho. 
45

 Vincent Scully foi professor de História de Arte no curso de arquitectura na faculdade de Yale e autor e inúmeros 

livros. 
46 Christian Norberg-Schulz era um arquitecto norueguês, historiador de arquitectura. Apesar de Norberg-Schulz tenha 

trabalhos como arquiteto no seu país de origem, ele é conhecido internacionalmente tanto pelos seus livros sobre a 
história da arquitetura (em italiano especial arquitetura clássica) e por seus escritos sobre teoria.  
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O fenómeno do lugar, caracteriza-se por ser concreto, é referente à realidade que  

rodeia o homem. De facto as coisas concretas que constituem o mundo inter-

relacionam-se de forma complexa.  

 

Segundo Norberg-Schulz (1976, p. 444), “alguns fenómenos, podem por exemplo 

compreender outros”. As florestas compõem-se de árvores e a cidade é composta de 

casas. De maneira geral, pode-se afirmar que alguns fenómenos formam um ambiente 

para outros, sendo que um ambiente concreto para falar em ambiente é lugar. 

 

Na linguagem comum diz-se que actos e acontecimentos têm lugar, não fazendo 

sentido imaginar um acontecimento sem referência a uma determinada localização, 

sendo evidente que o lugar, faz parte da existência humana. 

 

Pode-se então afirmar que lugar é algo mais que uma localização abstracta, mas 

antes uma totalidade constituída de coisas concretas, tais como: material, forma, 

textura e cor. Que em conjunto determinam uma qualidade ambiental, que se define 

como a essência do lugar. 

 

Em geral, um lugar é determinado por esse carácter peculiar ou atmosfera. Portanto, 

um lugar é um fenómeno qualitativo total, que não se pode reduzir a nenhuma das 

suas propriedades, como as relações espaciais, sem que se perca de vista a sua 

natureza concreta. Sendo definidas como totalidades qualitativas da natureza 

complexa que é a realidade, os lugares não podem ser definidos por meio de 

conceitos analíticos, ou seja científicos.  

 

A estrutura do lugar deve ser classificada como paisagem e analisada por categorias 

como espaço e carácter. Enquanto espaço indica a organização tridimensional dos 

elementos que formam o lugar, o carácter denota a atmosfera geral que é a sua 

propriedade mais abrangente. Em vez da distinção entre espaço e carácter, podendo-

se partir de um conceito amplo, como o de “espaço vivido”. 

 

Carácter é um conceito ao mesmo tempo mais geral e mais concreto do que o de 

espaço. Por um lado, indica uma atmosfera geral e abrangente e por outro lado, a 

forma e a substância concreta dos elementos que definem o espaço. 
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As paisagens também possuem carácter, algumas das quais são de um tipo natural, 

sendo importante assinalar que geralmente todos os lugares possuem um carácter, e 

que essa qualidade peculiar é a maneira básica em que o mundo é apresentado. 

 

Até certo ponto o carácter de um determinado lugar é uma função do tempo, pois este 

muda com as estações, com o decorrer do dia e com as diversas situações 

meteorológicas, factores, que, acima de tudo, determinam diferentes condições de luz. 

 

O carácter é portanto determinado pela constituição material e formal do lugar, sendo 

que contudo, este depende de como as coisas são feitas e é, por isso mesmo, 

determinado pela realização técnica, ou seja a sua construção e realização. 

 

Heidegger47, determina que a palavra grega téchne significava uma “re-velação” 

criativa da verdade e pertencia à poesis, isto é, ao modo de como se realiza. Uma 

fenomenologia do lugar deve, então, abordar os métodos básicos de construção e as 

suas relações com a articulação formal e espacial. 

 

Em pequena escala, “o lugar é entendido como uma qualidade do espaço interior que 

se materializa na forma, textura, cor, luz natural, objectos e valores simbólicos” 

(Montaner, 2001, p. 37).  

 

Em grande escala, é “interpretado como genius loci, como capacidade para fazer 

aflorar as preexistências ambientais, como objectos reunidos num lugar, como 

articulação das diversas peças urbanas (praça, rua, avenida)” (Montaner, 2001, p. 37).  

Ou seja, como paisagem característica de um determinado contexto. 

 

Podendo-se entender de uma forma mais profunda, o conceito de lugar, como a 

correcta relação entre a pequena escala do espaço interior e a grande escala de 

implantação. 

 

Genius Loci é um conceito romano. Na Roma antiga, acreditava-se que todo ser 

independente possuía um genius, um espírito. Esse espírito dá vida às pessoas e aos 

lugares, acompanha-os do nascimento à morte e determina o seu carácter ou 
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 Martin Heidegger  (1889-1976). Foi um filósofo alemão e um dos pensadores fundamentais do século XX. Foi 

assistente de Husserl, a quem sucedeu na cátedra de filosofia em Friburgo. O problema do ser atravessa a sua obra 
filosófica – incluindo nas suas formas de enunciação e expressão – tema que aprofunda, em especial no seu texto Ser 
e Tempo. 
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essência. O genius denota o que uma coisa é, ou o que ela quer ser, utilizando assim 

uma ideia estabelecida por Louis Kahn48. 

 

A estrutura de um lugar não é fixa e eterna, sendo normal que os lugares, mudem, às 

vezes as suas características. Isso não significa porem que o genius loci 

necessariamente mude ou se extravie. 

 

O lugar expressa-se em totalidades ambientais que incluem os aspectos do espaço e 

do seu consequente carácter. Estes lugares são chamados de países, regiões, 

paisagens, vilas e construções. Este factor reúne novamente a relação com os 

elementos concretos que definem a realidade, ou seja o lugar, podendo ser designado 

por substantivos e isso implica dizer que os consideramos coisas reais que existem. 

 

Os lugares construídos pelo homem relacionam-se com a natureza de três formas.  

 

Em primeiro lugar, o homem deseja fazer a estrutura natural mais exacta, isto é, ele 

quer visualizar o seu modo de entender a natureza, dando expressão á base de apoio 

existencial que conquistou. Para tal, ele constrói o que viu, ou seja, onde a natureza 

insinua um espaço delimitado, constrói uma área fechada, onde a natureza indica uma 

direcção, este faz um caminho.  

 

Em segundo lugar, o homem tem de simbolizar o seu modo de entender a natureza, 

conseguido, por exemplo, através de uma construção cujas propriedades de algum 

modo exprimem o carácter natural.  

 

Finalmente, o homem precisa de reunir os significados apreendidos, através da 

experiência a fim de criar para si mesmo uma imagem, ou um microcosmo, que 

concretize esse mundo. 

 

Visualização, simbolismo e reunião, são aspectos do processo geral do homem para 

fixar-se num determinado lugar e habitá-lo, no sentido existencial da palavra. 

Heidegger apud Norberg-Shulz  “ilustra o problema com a menção à ponte, construção 
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 Louis Kahn (1901-1974) foi um arquitecto americano. Depois de trabalhar em várias empresas em Filadélfia, fundou 

o seu próprio atelier em 1935. Embora continuando a sua prática privada, actuou como crítico de design e professor de 
arquitectura na Yale School of Architecture de 1947-1957. 
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que visualiza, simboliza, liga e faz do ambiente um todo unificado.” (1976, p. 453). 

Segundo Norberg-Shulz: 

 

A ponte estende-se forte sobre o rio. Ela não junta as margens que já existem, as 

margens é que surgem como margens somente porque a ponte cruza o rio. É a ponte 

propriamente dita que faz com que as margens fiquem uma confrontada com a outra. É 

pela ponte que um lado se opõe ao outro. Tão pouco as margens correm ao longo do 

rio como faixas de fronteira indiferentes da terra firme. Com as margens, a ponte leva 

ao rio as duas extensões da paisagem que se encontram atrás dela. Põe o rio, as 

margens e a terra numa vizinhança recíproca. A ponte junta a terra, como paisagem 

em torno do rio. (Norberg-Shulz, 1976, p. 453) 

 

Ou seja através, do exemplo da ponte, é possível perceber os espaços a partir da  

essência dos lugares e não a partir do espaço e que o lugar não existia antes da 

ponte, embora existissem muitos “sítios” ao longo da margem do rio em que o lugar 

poderia surgir, este só é presente através da presença da ponte e da ligação através 

de um percurso das duas margens.  

 

 

3.2. Arquitectura baseada na Ideia de lugar 

 

A importância em relação ao lugar por parte da arquitectura contemporânea é um 

fenómeno recente. “De facto, o maior esforço do movimento moderno consistiu em 

definir uma nova concepção de espaço utilizando a descoberta dos novos avanços 

tecnológicos.” (Montaner, 2001, p. 27) 

 

Na arquitectura moderna, a sensibilidade pelo lugar é irrelevante, sendo todo o objecto 

arquitectónico dominado por uma indiscutível autonomia. Ao tratar a relação orgânica 

entre a pintura e o lugar Denis Diderot49 apud Montaner (2001, p. 31) já destacava que 

“os arquitectos carecem de génio, desconhecem as ideias acessórias que são 

despertadas pelo lugar”. As vanguardas procuram o processo de isolamento dos 

elementos fora do seu contexto usual e inclusive no projecto, teoricamente organicista 

de Le Corbusier, como a Capela de Ronchamp50 (1955) (ilustração 14) mantém uma 

relação genérica e não empírica com o contexto. 
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 Denis Diderot (1713-1784) foi um filósofo frânces, crítico de arte e escritor. Ele era uma pessoa proeminente durante 

o Iluminismo, sendo um dos autores mais conhecidos, por ser editor, co-fundador chefe e colaborador da Enciclopédia. 
50

 Obra da autoria do arquitecto Le Corbusier. A sua construção foi iniciada em 1950, sendo concluída em 1955. 
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Ilustração 14 – Vista exterior Capela de Ronchamp. (Maderuelo, 2010, p. 60)                 
 

Foi a cultura do organicismo, desenvolvida na obra de Frank Lloyd Wright e nas 

propostas dos arquitectos nórdicos, com maior incidência na obra de Alvar Aalto51, que  

“introduziu com força definitiva a relação da arquitectura com o lugar” (Montaner, 2001, 

p. 34).  

 

Para Wright, autêntico pioneiro na exploração da relação da arquitectura com o lugar, 

este vínculo desenvolve-se numa paisagem marcada pela cultura agrária norte-

americana.  

 

Trata-se de uma paisagem baseada no loteamento, no qual não há contradição entre 

natureza e máquina, antes pelo contrário, a própria natureza da máquina é orgânica. 

 

Esta aliança entre ambas é expressada pelo desenho artificial dos campos, numa 

paisagem produtiva, onde a máquina e a natureza são aliadas. Pela mesma razão, as 

formas abertas, orgânicas e crescentes podem ser configuradas através de tramas 

geométricas e racionais. 
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 Alvar Aalto foi um arquitecto e designer finlândes. O seu trabalho abrange a arquitectura, o mobiliário, a confecção 

de têxteis e artigos em vidro. O período da sua carreira a partir de 1920 a 1970, é refletida nos estilos de seu trabalho, 
que vão desde o classicismo nórdico a um racional Estilo Internacional durante os anos 1930 a um estilo mais orgânico 
e modernista da década de 1940 em diante. 
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Do ponto de vista formal, a preocupação de Wright, centra-se em estender os edifícios 

horizontalmente seguindo a superfície da terra, procurando essa linha que une a casa 

com o solo. 

 

Na Casa da Cascata52 (1936) (ilustração 15), marcada por grandes plataformas 

artificiais de betão, qualificam, melhoram e definem o contexto natural. De facto, no 

“espaço-aberto e extenso de Wright descobre que mediante a destruição da caixa 

compartimentada convencional já está presente a concepção de lugar” (Montaner, 

2001, p. 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        Ilustração 15 – Vista exterior Casa da Cascata, da autoria de Christopher Little. (Pfeiffer, 2006, p. 52) 
 

                                            
52

 O edifício foi desenhado em 1934 pelo arquitecto Frank Lloyd Wright. Considerado o introdutor da arquitectura 

moderna no seu país, e construída em 1936 no sudoeste rural da Pensilvânia. No entanto, a sua principal característica 
é o facto de ter sido contruida parcialmente sobre uma pequena cascata de água, servindo-se dos elementos naturais 
presentes (como pedras, vegetação e a própria água), como elementos constituintes da composição arquitectónica. 
Assim como várias outras obras de Wright, foi construída com materiais experimentais para a época. 
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O espaço moderno que este configura não depende de uma concepção racional 

autónoma, senão da experiência visual e corporal de cada utilizador, habitando os 

seus interiores. Perseguindo assim, um espaço moderno que não fosse indiferente ao 

lugar. 

 

A obra de Alvar Aalto também manifesta esta sedução pelo mundo da natureza viva 

como metáfora da arquitectura. Aalto constitui o elemento de conciliação entre a 

padronização e irracionalidade, de modo que a padronização dos elementos deixe de 

mandar para servir. Revelando uma enorme preocupação de restabelecer o vínculo 

entre a vida e a arquitectura. 

 

Utilizando nos seus projectos estruturas em ferro e betão armado, como também a 

madeira, como elemento de ligação com a natureza. Bem como através das formas 

curvas e sinuosas, de modo a criar planos flexíveis intensificando assim, as suas 

“propriedades arquitectónicas” (Giedion, 2004, p. 688). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 16 – Vista interior Biblioteca Municipal em Viipuri (Rússia), da autoria de Gustav Welin, concedida pelo Alvar Aalto museum/ 

photo colection. (Lahti, 2005, p. 20)                      
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Outro exemplo importante para este estudo é a casa (1942) (ilustração 17) do escritor 

Curzio Malaparte53 em Capri, projectada em conjunto por este e Adalberto Libera54.  

 

É um projecto cuja relação com o lugar, faz com que a arquitectura, seja directamente 

caracterizada por aquilo que a rodeia, através de uma interpretação e reconhecimento 

dos diversos factores caracterizadores do lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ilustração 17 – Vista exterior Casa Malaparte, da autoria de Sime/ Estock Photo. (Antrim, 2012)  

  

Este projecto é claramente uma obra radicalmente moderna e autónoma, que 

reinterpreta a condição irrepetível do lugar. Caracteriza-se de para além de ser uma 

casa, esta ser um miradouro, teatro, nave e altar. A casa permite contemplar o céu e o 

mar desde o seu terraço, admirar o horizonte, viver em contacto com o infinito. Citando 

Heidegger apud Montaner: 
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 Kurt Erich Suckert, mais conhecido pelo pseudônimo Curzio Malaparte (1898-1957) foi um escritor, jornalista, 

dramaturgo, cineasta, militar e diplomata italiano. O sobrenome de seu pseudônimo (por si usado desde 1925), 
significa em italiano "parte má", sendo um trocadilho com o nome de família de Napoleão Bonaparte - que significa, em 
italiano, "parte boa". 
54

 Adalberto Libera (1903-1963) foi um arquitecto italiano, um dos maiores expoentes do racionalismo e criador de 

numerosos edifícios públicos na primeira metade do século XX. 
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É possível estabelecer que intervenções como a de Malaparte nas rochas de Capri, 

convertem um lugar indeterminado num lugar irrepetível e singular. Transformaram-se 

paisagens que devem a sua imagem característica à arquitectura. (Montaner, 2001, p. 

37) 

 

A revalorização da ideia de lugar está estritamente relacionada com o início da 

recuperação da história e da memória, sendo este factor determinante para a essência 

da relação da arquitectura com o lugar. 

 

O propósito da arquitectura “é fazer um sítio tornar-se um lugar” (Norberg-Schulz, 

1976, p. 454) revelando os significados presentes de modo latente no ambiente 

referido. 

 

Quando se utiliza a palavra habitar, refere-se a relação que existe entre o homem e o 

lugar, que este habita. Quando este habita, está simultaneamente localizado no 

espaço e exposto a um determinado carácter ambiental.  

 

Para conquistar uma base de apoio existencial, o homem deve ser capaz de orientar-

se, de saber onde está. Mas este também tem de identificar-se com o ambiente, isto é, 

tem de saber como está em determinado lugar. A percepção de uma relação entre 

todos estes elementos forma uma imagem ambiental, que segundo Kevin Lynch55 

(2008, p. 4) “ter uma boa imagem confere ao indivíduo uma importante sensação de 

segurança emocional”  

 

A qualidade ambiental que protege o ser humano de perder-se é denominada por 

Lynch de “imagibilidade”, que designa “aquela forma, cor ou organização que facilita a 

formação de imagens mentais, conseguidas através da experimentação, identificadas, 

fortemente estruturadas e de grande utilidade do ambiente” (Lynch, 2008, p. 9). O que 

Lynch pretende acentuar deste modo, é que os elementos componentes da estrutura 

espacial são elementos concretos, dotados de carácter e de significado. 

 

Por isso, é tão importante que a ambiência do homem possua uma estrutura espacial 

que facilite a orientação, mas também que esta seja constituída de objectos concretos 

de identificação. “A identidade Humana pressupõe a identidade do Lugar” (Norberg-

Schulz, 1976, p. 457). 
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 Kevin Lynch (1918-1984) foi um importante urbanista norte-americano, cuja vasta obra incidiu, em especial, na 

forma como as pessoas entendem o espaço, a arquitectura e os diferente ambiente urbanos. 
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O homem habita quando é capaz de concretizar o mundo em construções e elementos 

que façam parte do seu universo, permitindo que este pertença a um lugar concreto.  

 

No mundo que o homem habita, esses elementos, são os que fazem parte do 

quotidiano, transportados para o campo da arte, permitindo a reunião das contradições 

e complexidades da realidade em que o homem vive. Neste sentido a obra de arte 

ajuda o homem a habitar e a reconhecer de um modo poético tudo aquilo que o rodeia. 

 

Desta forma e segundo Hölderlin56 apud Norbergh-Schulz (1976, p. 458) “cheio de 

mérito, mas poeticamente, o homem, habita nesta terra”. De facto o homem só é 

capaz de habitar poeticamente, isto é, de habitar no verdadeiro sentido da palavra. 

 

Heidegger apud Norberg-Schulz (1976, p. 459) “A poesia não voa acima e ultrapassa 

a terra a fim de escapar dela e de pairar sobre ela. A poesia é o primeiro que traz o 

homem para a terra, fazendo-o pertencer a ela, e assim trazendo-o à morada”. A 

poesia, dá sentido à vida humana, e o significado é a necessidade humana 

fundamental. 

 

Heidegger apud Muntañola (1981, p. 60) define “la arquitectura como poética será, 

pues, la que sea capaz de convertir el objeto en imagen” Deste modo, o objecto 

considerado é uma resposta a uma solicitação construída pelo arquitecto na sua 

imaginação, socorrendo-se dos meios por que se expressa, de forma a obter uma 

representação aproximada da realidade.  

 

Deste modo, Muntañola refere-se ao valor poético da obra de Siza Vieira, pela forma 

que este, estabelece relações entre a sua arquitectura e o lugar, expressas através do 

seu procedimento inicial de estudo do lugar, conseguido através dos seus desenhos. 

Como Siza apud Muntañola afirmou: 

 

Continúa presente en mi memoria la frustración de mis años escolares y de los 

primeiros años profesionales, en los que, tras un análisis teoricamente exaustivo de un 

problema arquitectónico, se producía un encuentro con la página en blanco sin ninguna 

ayuda [...] A partir de esta fustración sempre he intentado analizar el lugar mediante un 

diseño antes de medir con metros cuadrados el área a construir. La confrontación entre 

este análisis prévio y el lugar concreto me ha permitido iniciar el proyecto [...] A través 
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 Johann Christian Friedrich Hölderlin (1770-1843), foi um poeta lírico e romancista alemão. Conseguiu sintetizar na 

sua obra o espírito da Grécia antiga, os pontos de vista românticos sobre a natureza e uma forma não-ortodoxa de 
cristianismo. Sendo actualmente reconhecido como um dos maiores poetas germânicos. 
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de esta progressiva visualización desde una imagen provisionalmente definitiva, se va 

estructurando aquello, tan importante y más allá de lo ya existente, que materializa 

tantas veces el diseño. (Muntañola, 1981, p. 73 e 74) 

 

Neste processo poético de reconhecimento do lugar, utilizado como elemento 

integrante do projecto de arquitectura, desde o objecto à imagem. Logo o objecto é 

desde o princípio um sistema de relações com o seu lugar, do abstracto ao concreto. 

 

Rafael Moneo57, no seu livro Inquietude teórica e estratégia projectual58 afirma que “la 

conciencia de la realidade comienza con el conocimiento del lugar”  (Moneo, 2004, p. 

200). Moneo fala da obra de Siza e da sua relação com o lugar e com a poética, 

afirmando “la arquitectura en sus manos se convierte en algo próximo a la poesia [...] 

tenemos la sensación de encontrarmos frente a la realidade transcendente” (Moneo, 

2004, p. 201). 

 

O mesmo autor, define o trabalho de Siza pela relação que este estabelece com a 

realidade em que existe,  “reconociendo la realidade. Está atento al paisaje, a los 

materiales, a los sistemas de construcción, a los usos, a las gentes que ocuparán lo 

contruido” (Moneo, 2004, p. 203). Reconhecendo a importância que este factor tem na 

concepção arquitectónica, permitindo admitir que a arquitectura contribui para definir a 

realidade, sendo que parte desta é utilizada para se definir a si mesma. 

 

Do ponto de vista de Heidegger, existe um construir a partir de um habitar e de um 

pensar, concluindo que pensar e construir são ambos necessários ao habitar, sendo 

estes, simultaneamente inconfundíveis. 

 

O ponto essencial, é que em arquitectura não é possível pensar em construir sem 

definir ao mesmo tempo um habitar. Sendo justamente por esta inter-relação entre o 

construir, o habitar e o pensar que a arquitectura pode ser poética, como indica 

Norberg-Schulz apud Muntañola (1981, p. 60) “la poesia es lo primeiro que consigue 

que el hombre pertenezca a la tierra y así lo introduce en le habitar”. Segundo 

Heidegger apud Muntañola: 

 

                                            
57

 Rafael Moneo formou-se como arquitecto na Escola Técnica Superior de arquitectura de Madrid em 1961. É 

professor  nas escolas de Barcelona e Madrid. Recebeu inúmeras distinções, entre elas o Prémio Pritzker em 1996. 
58

 Livro realizado por Rafael Moneo, reflecte a vida profissional do arquitecto enquanto professor de arquitectura. Este 

livro tem origem numa série de aulas realizadas em Harvard Graduate School of Design. Onde o autor examina o 
trabalho de oito arquitectos contemporâneos e comenta as suas posições teóricas, as suas actividades críticas e as 
suas contribuições no desenho arquitectónico. 
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El hombre habita sólo en cuanto construye. El hombre habita sólo en cuanto es capaz 

de construir en el sentido de poeticamente tomar-medida. Los edifícios autênticos sólo 

existen si existen poetas, estos poetas han de tomar-medidas-para-la-arquitectura, o 

sea para la estrutura de una construir. (Muntañola, 1981, p. 60) 

 

Este cruzamento, entendido a partir do habitar e do construir, é assinalado por 

Muntañola (1981, p. 117), através da seguinte afirmação: “poeticamente el hombre 

habita porque proyecta desde el construir y desde el habitar. Y proyectar no es más 

que una forma de pensar, o sea, de hacer vero-símil la existencia”.  

 

A arquitectura pertence à poesia e o seu propósito é ajudar o homem a habitar, ou 

seja, tornar verosímil um habitar a partir de um construir, transformando poeticamente 

um contexto histórico-geográfico dado.  

 

Esta começa a existir quando faz visível todo um lugar. Isto significa concretizar o 

genius loci, conseguido através de construções que reúnem as propriedades do lugar 

e as aproximam do homem. Permitindo assim compreender a vocação do lugar, 

fazendo com que o homem seja parte integrante do ambiente.  

 

Pertencer a um lugar quer dizer “ter uma base de apoio existencial num sentido 

quotidiano concreto” (Norberg-Schulz, 1976, p. 459). 

 

Segundo Steven Holl59, num texto introdutório a uma publicação sobre a sua obra com 

o mesmo titulo – Anchoring60 – conclui a relação que poderá existir entre a poética e o 

lugar: 

Architecture is bound to situation. Unlike music, painting, sculpture, film, and literature, 

a construction is intertwined with the experience of a place. The site of a building is 

more than a mere ingrediente in its conception. It is its physical and metaphysical 

foundation. (Holl, 1991, p. 9) 

 

Através de um sistema complexo de relações é possível determinar a relação da 

arquitectura com o lugar, não só com o objectivo de “resolver os aspectos funcionais 

do sítio” (Hipólito, 2011, p. 37), mas na perspectiva de Holl, edificar transcende as 

                                            
59

 Steven Holl é um arquitecto formado em arquitectura pela Universidade de Washington, em 1971. Estudou 

arquitectura em Roma para concluir um curso de pós-graduação em 1976 na Architectural Association, em Londres. 
Depois de começar a sua carreira na Califórnia estabeleceu a sua própria empresa, Steven Holl Architects, em Nova 
York, em 1976. 
60

 Livro realizado pelo arquitecto Steven Holl em 1989. Onde este apresenta projectos realizados em Nova York, cujo 

tema de interesse basea-se na relação entre espaço e vazio e a sua relação com a habitabilidade dos espaços. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=es%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto&usg=ALkJrhgZrxF7CYElyzo0Ce16yJQM78rXkA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=es%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Washington&usg=ALkJrhiwGPGZEDSUGIh35vSGRWulsu8rqw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=es%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Architectural_Association_de_Londres&usg=ALkJrhjY4PSTot4sdlwomf21GY7e0u1VpA
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exigências física e funcional pela fusão com um lugar, pela concentração do 

significado de uma situação.  

 

De facto, e na perspectiva de Fernando Hipólito61 (2011, p. 37) “a arquitectura, mais do 

que intrometer-se numa paisagem, serve para explicá-la”.  

 

A arquitectura e o lugar devem criar uma ligação poética, cujo processo deve fazer 

parte de uma transformação construtiva da arquitectura moderna, não como cópia que 

repete o lugar nem como imitação da acção do lugar. 

 

A criação arquitectónica será um acto que emerge desta situação única: o cruzamento 

entre construir, habitar e pensar, que integra o lugar como pressuposto. Num projecto 

que se fundamenta a partir do lugar, onde a revelação poética da realidade é o que 

permite o homem o habite já transformado poeticamente.  

 

 

 3.3. Relação espacial e poética entre lugar e a 

Arquitectura 

 

A arquitectura pode estabelecer uma relação directa com o lugar onde existe. Relação 

que define uma estratégia e uma posição que permite conectar um determinado 

contexto com uma ideia para um projecto. 

 

Ao criar uma relação entre o entorno e a arquitectura, estabelecem-se um conjunto de 

propriedades, que permitem estabelecer ligações, tanto espaciais como poéticas. 

Sendo que uma dessas possíveis ligações é a definição de um percurso, como uma 

ideia geral de organizar sequencialmente uma narrativa, que permite relacionar 

directamente o lugar com a arquitectura. 

 

                                            
61

 Fernando Hipólito formou-se em arquitectura na Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de 

Lisboa(1982/1987) e doutorado em Projectos de arquitectura na Escola Técnica Superior de arquitectura de Barcelona 
(2002). Docente na Universidade Lusíada de Lisboa desde Janeiro de 1988. Tem algumas obras construídas, 
publicadas e nomeadas para exposições e prémios de arquitectura, dedicando-se também a projectos na área da 
arquitectura de interiores. 
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A partir de um teste desenvolvido por James Wines62 (teste da base da maqueta), é 

possível determinar e separar “os projectos egocêntricos daqueles com aproximações 

contextuais” (Hipólito, 2011, p. 48). 

 

De facto, se este teste for aplicado a duas obras paradigmáticas como a Villa Savoye 

e a Casa da Cascata, é possível verificar as diferenças que existem nos dois 

projectos. 

 

Ao retirar os modelos das respectivas bases, verifica-se que a Casa da Cascata, 

desequilibra-se, enquanto a Villa Savoye, retira-se facilmente e o seu valor enquanto 

elemento geométrico, espacial e formal, ainda assim, de relacionamento com uma 

envolvente qualquer, resiste. 

 

Neste sentido, e através do teste de Wines, é possível determinar a importância do 

lugar como “parte integrante do processo de projecto” (Hipólito, 2011, p. 48). Apesar 

de ser do conhecimento geral, que a Villa Savoye, é definida por um percurso 

arquitectónico ascendente, que permite a descoberta do território que envolve o lugar 

concreto, onde a casa repousa. Segundo Aristóteles apud Montaner:  

 

“o lugar é algo diferente dos corpos e todo o corpo sensível está num determinado 

lugar […] O lugar de uma coisa é a sua forma e limite […] A forma é o limite da coisa, 

enquanto que o lugar é o limite do corpo [...] Assim como o recipiente é um lugar 

transportável, o lugar é um recipiente não transferível”. (Montaner, 2001, p. 30) 

 

Ou seja cada corpo ocupa o seu lugar concreto e o lugar é uma propriedade física e 

básica dos corpos. Tal como afirmou Fernando Hipólito: 

 

O lugar da Villa Savoye é a própria Villa Savoye, recipiente como lugar transportável, 

forma e limite de si própria; o lugar da Casa da Cascata é a Casa da Cascata e o seu 

contexto natural, como lugar não transportável e coisa única, limite de corpo continente. 

(Hipólito, 2011, p. 47) 

 

O que torna o lugar da Casa da Cascata, um lugar irrepetível e único é a presença da 

arquitectura, sendo que a Villa Savoye funciona por si só como uma obra autónoma 

                                            
62

 James Wines é um artista e arquitecto americano associado ao design ambiental. É fundador e presidente de uma 

organização baseada na arquitectura e artes ambientais. Esta prática multi-disciplinar centra-se na concepção de 
edifícios, espaços públicos, obras de arte ambiental, desenhos de paisagens, planos urbanos, interiores e design de 
produto. O foco principal do seu trabalho de design é sobre questões ambientais e de integração de edifícios com os 
seus contextos envolventes. 
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em relação a um determinado entorno, esta apresenta-se como um exercício espacial 

que vive da relação dos seus espaços interiores. 

 

Esta relação entre arquitectura e o contexto natural, tendo como exemplo a Casa da 

Cascata, está dependente do modo como cada utilizador interage com a casa e com a 

sua envolvente enquanto habita o espaço, sendo possível a existência de um espaço 

moderno, mas com uma relação directa com o seu lugar. 

 

De facto se um edifício tem, segundo Fernando Hipólito (2011, p. 52), um sítio “desta 

situação única emergem as suas intenções”. Intenções, que expressam a necessidade 

de fazer com que a arquitectura, pertença apenas aquele lugar, expressando mais na 

sua essência que na sua forma as estratégias da relação com o lugar. 

 

O arquitecto, quando projecta integra no processo de pensamento a razão e a 

emoção. Se a razão compreende o raciocínio lógico, a emoção englobará os aspectos 

sensíveis do pensamento, tanto por parte de quem utiliza um código lógico para se 

expressar (o arquitecto, com o projecto; o observador, em confronto com a lógica da 

construção), como por parte de quem se emociona (o arquitecto que constrói movido 

pela emoção e o observador que presencia uma obra que depende da mútua 

capacidade de emoção). De facto e segundo Walter Gardini63 apud Fernando Hipólito, 

no seu livro Japon: Entre Mitos e Robots, onde este afirma que: 

 

Não dizendo tudo, o artista deixa ao espectador a oportunidade de integrar a sua ideia 

e é assim que uma obra verdadeiramente mestra e verdadeiramente grande cativa a 

nossa atenção, até ao ponto de querermos fazer parte dela; descobrimos ali uma 

cavidade onde podemos encaixar-nos com a medida total da nossa emoção. (Hipólito, 

2011, p. 81) 

 

As metodologias mais racionalizadas não serão suficientes para explicar determinadas 

obras de arquitectura. Porque os autores em causa assim o sugerem e porque os 

próprios processos criativos são, para os seus autores, em parte inexplicáveis, sendo 

que na dúvida, simulam uma determinada explicação, que sirva de base explicativa 

para estes e para os outros. 

 

                                            
63

 Walter Gardini (1921) formou-se em estudos bíblicos e orientais no Instituto Oriental e Bíblico de Roma (1948) e 

religiões comparadas, na Universidade de Roma (1950). Foi professor de sagrada escritura e estudos orientais e 
religião comparada no Instituto Teológico e Universidade de Parma e na Universidade Católica de Milão. Publicou 
inúmeras obras e ensaios. 
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O processo criativo de projecto quando integra o lugar é um processo avaliativo, em 

que o autor de facto avalia as características de cada situação e estabelece a partir 

destas conclusões princípios que serão importantes para o resultado final. 

 

Deste modo, os arquitectos quando utilizam o lugar, como instrumento operacional do 

projecto, fazem-no por reconhecerem que é simultaneamente racional e emocional, ou 

seja, “altamente operativo e emotivamente fascinante” (Hipólito, 2011, p. 85). 

 

Muntañola considera que a interpretação do lugar, como relação poética, não é um 

universo autónomo em relação à realidade, porque utiliza no processo de redescrição, 

inventando, pela ficção a sua verdade poética. Sendo esta, uma verdade subjectiva e 

probabilística, mas tão válida como a verdade científica, na relação entre o homem e o 

seu contexto. 

 

Ao observador/ utilizador caberá entender a obra na sua contribuição como 

acontecimento social, utilizando em simultâneo a razão e a emoção. Se o sítio inicial 

emocionou o arquitecto, o lugar final, já com a obra construída deverá emocionar o 

observador/ intérprete. 

 

Sentir um objecto, tanto percepcionando no contexto, como relembrado nos 

pensamentos, de quem o habita, criará um número de reacções, não apenas físicas, 

mas sentimentos relacionados com o valor emocional do objecto percepcionado. 

 

Sempre que se relaciona arquitectura e lugar, acentuam-se as relações de espaço-

tempo, movimento, de experiência pessoal, de percepção fenomenológica ou de 

existencialismo. Sendo este último importante, para um melhor entendimento entre 

arquitecto/ sujeito e arquitecto/ sujeito e obra. 

 

Através de Heidegger e do seu texto Construir, habitar e pensar64, é possível verificar 

na conceptual afirmação sobre os espaços que recebem a sua essência a partir dos 

lugares. Tal como afirma Fernando Hipólito: 

 

                                            
64

 Ensaio realizado por Heidegger em 1951. Onde este realizava um pensamento referente ao modo de habitar. Pois 

nesta época a Alemanha estava a passar por uma dificuldade no que diz respeito à habitação, porque muitos edifícios 
tinham sido destruídos durante a segunda Guerra Mundial. Este ensaio, é uma reflexão sobre esses edifícios 
destruídos e ao modo de como as pessoas habitavam esses espaços.  
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Se quem cria os espaços é o arquitecto, será ele quem terá de atribuir essência aos 

espaços que inventa, a partir da sua leitura dos lugares. Ou seja, só assim, é possível 

que os espaços recebam a sua essência a partir dos lugares. (Hipólito, 2011, p. 50) 

 

Norberg-Schulz apud Montaner (2001, p. 41), define que “eliminando o lugar, elimina-

se ao mesmo tempo a arquitectura [...] O espaço existencial consiste sempre em 

lugares”. 

 

Louis Khan, recriou a ideia de lugar nos interiores, qualificados pela luz, dos valores 

simbólicos, das texturas, das formas e do conforto. A sua arquitectura, concebida, 

como volumes autónomos, não interpreta o contexto como um factor diferenciador.  

 

O desafio é a transformação e a criação de um lugar que não existe. Neste aspecto, 

esta atitude pode ser relacionada com a metáfora proposta por Heidegger, em que a 

ponte que transforma a paisagem, fornecendo um lugar, que une as duas margens do 

rio, mas que ao mesmo tempo faz com que uma se contraponha à outra. Segundo 

Heidegger apud Montaner (2001, p. 41) “o lugar não existia antes da construção da 

ponte […] origina-se somente a partir da ponte”, não correspondendo a uma ideia de 

integração, mas sim de transformação. 

 

O processo de reconhecimento e interpretação por parte do utilizador e do arquitecto 

em relação a uma obra, pode ser definido através, de um panorama de interpretação, 

integrando variantes individualistas e subjectividades existenciais. Podendo fragilizar 

uma mais coerente e legítima interpretação da obra, caso não seja inserido uma 

incisiva referência e pesquisa sobre os processos de elaboração das obras e das 

referências aos seus autores. 

 

No Livro A Origem da Obra de Arte65, de Heidegger apud Hipólito (2011, p. 51), é 

possível verificar que “as obras arquitectónicas, são entidades que atribuem 

significado a acontecimentos, interpretáveis na atribuição de sentidos às relações que 

propõem”. Relações que traduzem a experiência do reconhecimento e da percepção 

da obra como meio de compreensão do significado da obra de arte. 

 

                                            
65

 É o titulo de um ensaio elaborado entre 1935 e 1937, onde Heidegger pretende mostrar como, através da obra de 

arte pode-se aperceber do outro lado das coisas e como deve-se utilizar o que se vê, como ponto de partida para uma 
reflexão sobre o sentido último da arte. 
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A primeira ferramenta de trabalho, do arquitecto é o sítio, transformado depois, pela 

presença construída da obra, no lugar.  

 

Esta transformação, que parte do poder interpretativo da arquitectura, serve para 

melhorar a qualidade do ambiente. Descobrindo assim, o potencial das condições de 

um sítio, accionando um processo criativo, atribuindo uma operacionalidade à sua 

tarefa profissional num acto de pragmatismo já afastado de uma inércia existencial.  

 

Colocando a arquitectura num grau de acontecimento social. Favorecendo assim, a 

integração social, integrando na obra, o contacto com o imaginário do sujeito/ 

utilizador, estimulando assim, “a participação dos cidadãos no debate arquitectónico e 

no processo decisório em tudo o que respeita o ambiente” (Hipólito, 2011, p. 53). 

 

A dualidade entre a abstracção e a realidade é um factor constante nas relações que a 

arquitectura estabelece com o lugar. Se a obra arquitectónica é sempre a 

representação de uma realidade, será sempre através da realidade da obra, que a 

visão do autor tem do lugar e o modo como representa abstractamente na obra 

chegará ao receptor/ utilizador. 

 

Neste processo de diálogo o arquitecto relaciona figuras e momentos espaciais, 

utilizando sempre os elementos com que faz arquitectura (chão, paredes, tectos, 

janelas e acessos) para estabelecer as relações que pretende com o lugar. 

 

O processo conceptual e a transformação poética, de um determinado contexto 

histórico/ geográfico, é um dos factores determinantes numa obra de arquitectura. 

 

Não existe uma arquitectura completamente conceptual, sendo aquela, que mais se 

aproxima da desconstrução do objecto a que incorpora a redução formal, deixando 

transparecer as questões puras e permitindo a sobrevivência da sua relação com o 

território. 
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Neste contexto a Land Art66, estrutura-se reunindo por um lado a predominância do 

processo de fazer e, por outro, integrando a participação activa e especulativa do 

espectador, que se apropria da obra sem poder adquirir o objecto. 

 

Na Land Art, o diálogo com a natureza é conseguido de dois modos: utilizando os 

materiais dos sítios ou coisas que existiam e que mudam de posição, nos quais se 

pressente a relação com as culturas primitivas, ou não utilizando materiais dos sítios, 

onde matérias estranhas estabelecem diferença entre formas geométricas e sítios 

silenciosos. 

 

No primeiro caso, “sugere-se uma integração que passa pela própria materialidade, no 

segundo caso, sugere-se uma transformação dos sítios a partir das novas condições 

elaboradas pela interpretação dos mesmos” (Hipólito, 2011, p. 113).  

 

Como não são metodologias, mas processos, também os arquitectos variam de 

intencionalidade, pelo mesmo modo como variam os sítios das intervenções.  

 

A importância desta arquitectura que se constrói a partir dos lugares, não passará 

tanto pelo seu valor enquanto estilo, forma ou linguagem, mas mais por algo que na 

realidade transcende este aspecto: o objecto não é um objecto para contemplar mas 

uma estrutura de suporte, onde é permitida a experimentação do corpo no espaço. 

 

Outras das grandes contribuições da Land Art é entendida através das propostas mais 

tipográficas de Michael Heizer67, como na sua obra Duplo Negativo68 (1969) (ilustração 

18). A partir dos caminhos escavados na terra, são construídos espaços entre uma 

arquitectura inexistente e o campo aéreo.  

 

 

 

 

                                            
66

 Land art, (inventado por Robert Smithson ), ou arte da terra é um movimento artístico no qual paisagem e obra de 

arte são indissociáveis. É também uma arte que é criada na natureza, utilizando materiais naturais, como o próprio 
solo, rocha (pedregulhos, pedras), material orgânico (troncos e folhas ), e água com materiais introduzidos, tais como 
betão, metais, asfalto, ou  pigmentos minerais. 
67

 Michael Heizer é um paisagista contemporâneo especializado em grandes esculturas realizadas a partir do 

movimento da Land Art (arte da terra). 
68

 É uma peça de Land Art localizada no Vale Moapa em Mórmon Mesa, perto de Overton, Nevada. Foi concluída em 

1969 pelo artista Michael Heizer. O trabalho consiste numa longa vala escavada na terra. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Smithson&usg=ALkJrhjXzM-tHrk66QPOAjGzDoVCRhD1XA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Art&usg=ALkJrhjtCOAWQjU5beD3j5nWGaOJB9x1-g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Nature&usg=ALkJrhhwgxg9i8kubgc7ECQ98fw5Ei_W-g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_materials&usg=ALkJrhihb9bTVstYQ38yen0DFcP2-L9V_w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Soil&usg=ALkJrhiwDxV2cN6C3PXdGt8q85NLOX5mmw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_(geology)&usg=ALkJrhj64unPOaIjKDIbDEsStNnTqf0FDQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Leaf&usg=ALkJrhjcwZsKVgJqves99RnoXrI2tIYwQA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Water&usg=ALkJrhhkqpwfrcVfKrpojOm0dAbgl_VtMg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Metal&usg=ALkJrhhf8-kVUEUDk5JQvWW8MMbSUn8MJw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Asphalt&usg=ALkJrhgeO0rH3suAU4p4CgR8863I8OCUPA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pigments&usg=ALkJrhiDGaieXD1biWSB8uA6vCl_FfqFbA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Land_art&usg=ALkJrhgBHz08Si_7CTgOZSlSbtY0WBBd-g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Moapa_Valley,_Nevada&usg=ALkJrhjvE3i64mvyYi-MIWmlmk-8sKGkuw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DMormon_Mesa%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhhAf5LcqvA4-b60tTA1Q4DJ3TRynQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Overton,_Nevada&usg=ALkJrhgQ9npMg1fhFgsl14tIth2sYJRdOg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Nevada&usg=ALkJrhhQHwo9XikVtBlGWjtngr6BBBgUyg
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lustração 18 – Vista exterior Duplo Negativo. (Maderuelo, 2010, p. 100)                           
 

O percurso permite estimular as relações entre o utilizador em movimento e o 

contexto, confinado a paredes de terra onde a percepção do todo, nunca á 

conseguida. 

 

A ponte entre este tipo de trabalho e a arquitectura, acontece, quando esta reorganiza 

topografias existentes, por vezes substituindo os desníveis por espaços sugeridos, 

onde as relações entre o lugar e o projecto se processam na interferência espacial de 

linhas fronteiras. Tomando como exemplo a Escola de Comunicação Social do 

arquitecto Carrilho da Graça69. 

 

Os processos da arte conceptual retiram a importância à forma e validam o conceito, 

expresso no espaço arquitectónico. A ideia que está por detrás de um projecto de 

arquitectura que interage com o lugar como matéria conceptual tem significados 

poéticos. 

 

                                            
69

 João Luís Carrilho da Graça é arquitecto, licenciado pela escola superior de belas artes de lisboa em 1977, ano em 

que iniciou a sua actividade profissional. Assistente na Faculdade de arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa 
de 1977 a 1992.  Professor na Universidade Autónoma de lisboa 2001 a 2010 e na Universidade de Évora desde 2005. 
Coordenador do departamento de arquitectura em ambas as instituições até 2010.  
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Os earth-works, trabalham de uma maneira operativa um conceito, constituído por 

operações que utilizam a terra como matéria. Esta é hoje, um dado importante de uma 

arquitectura que se constrói a partir do lugar, transformando-o para que este faça parte 

integrante da realidade espacial. 

 

A arquitectura, que é baseada neste tipo de processos, utiliza a terra do lugar como 

material disponível para o projecto, prevalecendo a visão aristotélica de imitação de 

uma acção e não como uma cópia da natureza. 

 

“A sensibilidade em relação ao lugar, é um processo em movimento que se inicia no 

simples acto de olhar” (Hipólito, 2011, p. 62). Segundo Pallasmaa70 “a visão tem sido 

historicamente considerada o mais nobre dos sentidos” (2011, p. 15). Sendo que o 

acto de adquirir conhecimento pelos sentidos denomina-se de percepção.  

 

Henri Bergson71, através do seu estudo Matéria e Memória72, define que qualquer 

percepção é interpretação e reconhecimento. Ao contrário de uma interpretação, a 

acção da percepção é uma informação directa, permitindo a relação da sua própria 

apresentação. 

 

Deste modo, o lugar, deverá ser entendido não como um conceito isolado, mas como 

um elemento através do qual, se relacionam determinados sistemas directos com o 

utilizador. 

 

A percepção refere-se sempre a objectos ou realidades presentes, sendo sempre 

acompanhada de movimentos cerebrais, mas quando se suprime o objecto fica 

sempre a sua imagem ou uma memória. Sendo que o cruzamento entre a percepção e 

a memória, segundo Henri Bergson, estabelece-se no reconhecimento.  

 

                                            
70

Juhani Pallasmaa é um dos mais importantes arquitectos e teóricos de arquitectura americana. Em todos os aspectos 

da sua actividade teórica e prática, que inclui obras de arquitectura, projectos gráficos, planeamento urbano e 
exposições, onde este coloca uma ênfase consistente na importância da identidade humana e da sua experiência 
sensorial.  
71 Henri Bergson (1859-1941) foi um filósofo e diplomata francês. Conhecido principalmente por ensaios sobre os 

dados imediatos da consciência, tais como: Matéria e memória, A evolução criadora e As duas fontes da moral e da 
religião. A sua obra é de grande actualidade e tem sido estudada em diferentes disciplinas - cinema, literatura, 
neuropsicologia, bioética, entre outras. 

72
 Ensaio elaborado por Henri Bergson, onde este reflecte sobre os diferentes estados da vida mental, onde a 

actividade psicológica pode manifestar-se em alturas diferentes, ora mais perto, ora mais distante da acção. Essa é 
uma das ideias directrizes e ponto de partida de Matéria e Memória, obra em que se afirma a realidade do espírito, a 
realidade da matéria, e procura determinar a relação entre eles sobre um exemplo preciso, o da memória. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1859
http://pt.wikipedia.org/wiki/1941
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diplomata
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neuropsicologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bio%C3%A9tica
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A realidade das coisas deixará de ser construída ou reconstruída para poder ser 

vivida. Se a arquitectura pressupõe ser utilizada, será exactamente nesse contacto 

físico e sensorial com a obra, que o utilizador encontrará o lugar, como presença já 

manipulada pelo autor da mesma, referido na sua proposta arquitectónica, inserido 

através do espaço concreto e real. 

 

Bergson, defende que a percepção interpretativa do lugar, transforma-o em memória e 

esta memória do lugar será reutilizada na arquitectura. Inicialmente como matéria 

virtual, para o estabelecimento de princípios ou conceitos e posteriormente como 

presença física manipulada na obra construída.  

 

No caso do observador, a percepção interpretativa da obra, que integra o lugar como 

matéria manipulada, estimulará a memória desse mesmo lugar, permitindo a 

descodificação das estratégias utilizadas pelo autor. Segundo Fernando Hipólito: 

 

A memória é a actividade do pensamento/ corpo/ cérebro que porá no momento 

presente a percepção de uma experiência, quer ela seja a do autor com o sítio no 

momento em que o abandona, se fecha no seu local de trabalho e se lembra desse 

sítio durante o processo de projecto, como na do observador que a põe em acção no 

reconhecimento das relações da arquitectura que reconhece num lugar a que pertence. 

O reconhecimento, segundo este ponto de vista, tem lugar na experiência implícita na 

obra, a qual, naturalmente, acciona a recordação, a lembrança e a comparação do 

reconhecimento verosímil de um processo poético. (Hipólito, 2011, p. 65) 

 

O arquitecto transforma o lugar numa obra concreta de arquitectura, o observador 

poderá descodificar e sistematizar o percurso inverso: descobrir através da obra final 

quais as operações de relação com o lugar, entendendo-se o duplo papel de relevo da 

percepção e da memória como motor tanto da invenção como do reconhecimento. 

 

A percepção do mundo, que pressupõe a interpretação, estabelece-se a partir dos 

cinco sentidos, sendo um facto que o nosso entendimento da realidade depende 

totalmente deles. 

 

Através de Pallasmaa, é possível perceber uma arquitectura sensorial, que interage 

com os sentidos, contrariando um entendimento meramente visual da arquitectura. 

Sendo que as contribuições fenomenológicas do corpo humano como centro da 
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experiência do mundo, propostas por Mérleau-Ponty73, comprovam que os corpos e 

movimentos interagem com o ambiente e que este, é absorvido pela percepção. 

 

A percepção, não é uma constatação analítica e o sentido da realidade é claramente 

enriquecido e articulado pela existência de uma interacção dos sentidos. 

 

Palasmaa defende que a arquitectura é essencialmente uma extensão da natureza, a 

partir das concretizações do homem, permitindo que esta não seja um objecto isolado, 

mas antes um elemento, que permite a materialização dessas mesmas acções. 

Permitindo por parte desta que o homem tenha um sentido existencial na terra. 

 

Sentido existencial que é activado pela percepção, a partir de uma interpretação que 

utiliza os sentidos, activada quando o utilizador visita a obra de arquitectura no lugar 

em que esta existe. 

 

A interpretação e o reconhecimento, tem como ponto de partida a memória, como 

capacidade de reter as ideias, na qual a emoção é accionada a partir da percepção 

sensorial.  

 

Existindo vários tipos de memória, para este estudo serão estudadas as seguintes: 

operativa; sensorial; e a episódica. 

 

A memória operativa, existe como motor para a realização de tarefas. Esta memória 

“tem um papel fundamental no processo de recordação do essencial do sítio, por parte 

do autor, no momento da realização do projecto”, aplicando-se também “ao 

reconhecimento da obra por parte do observador/ utilizador” (Hipólito, 2011, p. 141). 

 

A memória sensorial, tem relações práticas “com processos arquitectónicos que 

integram percursos, ou seja, com o modo como o conjunto das partes constituem o 

todo” (Hipólito, 2011, p. 141). 

 

                                            
73

 Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) foi um filósofo frânces, fortemente influenciado por Karl Marx, Edmund Husserl 

e Martin Heidegger, além de ser intimamente associada com Jean -Paul Sarte e Simone de Beauvoir. O cerne da 
filosofia de Merleau-Ponty é um argumento sustentado para o papel fundamental que desempenha a percepção na 
compreensão do mundo, bem como colaborar com o mundo. Merleau-Ponty expressa as suas ideias filosóficas e 
ensaios sobre arte, literatura e política.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx&usg=ALkJrhhoU0uXOFWtXgWwlKTZ4ajGVzgUYg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl&usg=ALkJrhgdP_30UGOe-fBDg2viRlbQVdmauQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger&usg=ALkJrhhKff7kZxmCojjZoTPxIE2ixRwzlw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre&usg=ALkJrhiV74qK-E5hTvPLjAjec0NvR7Comw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre&usg=ALkJrhiV74qK-E5hTvPLjAjec0NvR7Comw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre&usg=ALkJrhiV74qK-E5hTvPLjAjec0NvR7Comw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre&usg=ALkJrhiV74qK-E5hTvPLjAjec0NvR7Comw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre&usg=ALkJrhiV74qK-E5hTvPLjAjec0NvR7Comw
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A memória episódica, integra “a experiência vivida pelo autor ao visitar o sítio e pelo 

observador/ utilizador quando a visita” (Hipólito, 2011, p. 141). 

 

Através da construção de uma memória, é possível, aplica-la através de um processo 

operativo, conseguido pelo reconhecimento e consequente interpretação de uma obra 

de arquitectura. Conseguindo assim, perceber esta, através da colocação do utilizador, 

numa posição de receptor de uma determinada estratégia conceptual, que integra o 

lugar e a obra. 

 

O lugar, apresenta-se assim, como parte integrante do projecto de arquitectura, 

manipulado pelo arquitecto, de modo a contribuir como um elemento importante para a 

relação entre a ideia projectual e a concretização dessa mesma ideia.  

 

A ideia de percurso, funde-se com a de lugar, através da leitura das características 

deste por parte do arquitecto, que o utiliza como matéria operacional nos seus 

projectos, estabelecendo relações directas com essas mesmas características, de 

modo que lugar e arquitectura criem um único sistema operacional, no qual o utilizador 

percorre, possibilitando a criação de uma sequência espacial. 

 
 
  
 3.4. Estudo de uma obra paradigmática 
 
Museu de arte contemporânea Fundação de Serralves – arquitecto Siza Vieira 
 
 

O museu constrói um ponto de vista sobre um determinado período histórico, que é  

aceite como o início da contemporaneidade artística, manifestando um cruzamento 

dos géneros formais, com o uso do filme, da fotografia e do texto como suportes de 

projectos conceptuais. 

 

Do ponto de vista de outras tipologias, a concepção arquitectónica de um museu deve 

ter em conta a presença crítica da obra de arte. De facto, a experiência que existe, no 

que diz respeito a museus de arte contemporânea, sendo que na dinâmica da arte 

contemporânea e na organização deste tipo de museu, já não se relaciona o conceito 

de desenhar um espaço para uma determinada obra de arte. 
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Nesse sentido, uma instalação de um artista, significa uma relação com o espaço. O 

próprio motor da obra está no diálogo com um determinado espaço que o artista 

também modifica através da cor, pela adição de volumes, etc. Sendo esta relação não 

uma dificuldade, mas antes um estímulo.  

 

No museu de Serralves, Siza não repete uma única sala, guardando no entanto a 

memória da sucessiva repetição de galerias que caracterizam o museu clássico. Por 

vezes, a diferença anuncia-se numa janela, numa rampa, num rodapé, na esquina de 

uma sala e no modo de como o utilizador percorre o espaço. 

 

Um museu é “um espaço ou um conjunto de espaços de disponibilidade e de 

liberdade” (Siza, 2011, p. 33). Sendo que apesar dessa disponibilidade, não pode 

contudo prescindir de ter ele próprio uma estrutura clara que apoie essa liberdade de 

uso. Um museu aberto, não significa necessariamente uma obrigação por parte da 

arquitectura, enquanto organização espacial em relação com a cidade. 

 

A implantação no contexto do parque e dos jardins de Serralves revelaram uma 

precisão e uma naturalidade emocionantes. A escolha do local e a orientação do 

edifício seguem uma bússola invisível, que resolve com harmonia inúmeros 

problemas, cuidadosamente pensados e avaliados com antecedência: o impacto no 

contexto, a vizinhança da rua, a altura das árvores, a relação com a Casa de 

Serralves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
 

Ilustração 19 – Ortofotomapa, adaptação a partir de Google Earth. (Google) 
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A implantação do museu nos jardins de Serralves, permitem revalorizar o próprio 

lugar, pois através da arquitectura, este passa a ter um novo significado, passando de 

uma zona agrícola, para uma zona com um novo significado. Permitindo assim a 

recuperação da história e da memória colectivas, criando assim um factor 

determinante para a relação da arquitectura com o lugar. Como afirma Siza Vieira: 

 

Estoy interessado en hacer incursiones y penetrar especificamente en la realidade de 

cada situación |...| es como buscar un ponto de partida que me permita enlazar con 

otras cuestiones |...| captar la atmosfera de una ciudad, por ejemplo, consiste en 

percibir qué es lo que nos impressiona de ella, lo que le da carácter e identidad. (Vieira, 

2008, p. 24) 

 

Pouco a pouco, o desenho do arquitecto cria espaços, rasga janelas no betão que 

permitem abrir pontos de vista inesperados sobre a paisagem, combinando volumes, 

numa surpresa permanente dos percursos que no museu definem.  

 

Permitindo uma extraordinária manifestação do engenho humano quando valoriza a 

paisagem, modificando-a a partir do seu perfeito e harmonioso entendimento. 

 

Nesta obra, existe uma clara preocupação, no que diz respeito ao controlo do impacto 

do edifício no exterior dos muros da propriedade, já que se situa numa área residencial 

consolidada. Sendo este facto conseguido, através da interiorização do parque como 

um todo. 

 

A relação que o museu, estabelece com a cidade é uma relação puramente mental, no 

sentido em que o museu tem como essência projectual a inserção da obra num jardim, 

constituído por diversas tipologias arquitectónicas.  

 

Estando inserido num parque, completamente rodeado por um muro, relacionando-se 

com o exterior quase apenas enquanto espaço verde de grande qualidade ambiental. 

Este está organizado como uma sequência de espaços interligados: jardim clássico, 

no prolongamento da Casa de Serralves; mata e área agrícola. 

 

O museu e o jardim que o envolve constituem uma quarta unidade. Uma transição no 

retorno ao percurso de regresso ao jardim clássico. Em relação à dicotomia que se 

menciona – hermetismo formal ou grande abertura e relação com o entorno – a 
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arquitectura do museu de Serralves assume, para se definir, a sua condição de corpo 

novo integrante de um percurso contínuo que é definido ao longo do lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ilustração 20 – Planta de implantação, da autoria do escritório de Siza Vieira. (Siza, 2011, p. 24)         
 

O projecto de Siza Vieira desenvolve-se ao longo de um eixo longitudinal, orientado na 

direção norte-sul. O edifício tem um corpo principal, do qual partem duas alas 

assimétricas em direção ao sul, com um pátio entre ambas. Orientado para o norte, 

outro volume, em forma de L, cria com o bloco principal um segundo pátio, 

precisamente na zona de acesso do público. 

 

Exteriormente, o edifício é definido por superfícies verticais brancas. A cota superior 

das paredes mantêm-se a um nível constante, enquanto a parte inferior acompanha as 

variações do terreno (a diferença de cotas ao longo da zona de intervenção é de 9 m, 

o que corresponde a um declive de 5,3%, no sentido norte-sul). 
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Ilustração 21 – Vista exterior da Fundação de Serralves. (Ilustração nossa, 2011) 
 

O nível mais elevado do terreno corresponde à entrada do público no museu, através 

de uma abertura no muro que circunda o parque. Essa abertura permite o acesso a 

um pátio, para o qual convergem a escada e o elevador do estacionamento 

subterrâneo, e ainda aos percursos que ligam as diferentes partes que compõem todo 

o parque. 

 

Quando se chega ao museu, este não se revela ao exterior. O que se vê quando se 

chega é uma grande parede branca com uma abertura, rodeada e enquadrada, 

através do lugar. A entrada do museu, é escondida, através desta parede, que se 

transforma na vista principal que se tem do exterior. 

 

A grande parede, não se torna opressiva pela sua dimensão, apesar de não se saber 

para que serve, não havendo a sensação de se ir contra esta. Podendo esta ser 

associada a duas coisas: uma é a um ecrã, podendo ser um ecrã de cinema, e a outra 

leva à ideia, de Venturi74, de Learning from Las Vegas75, usando o cartaz de cinema 

como símbolo, um símbolo do que este edifício se torna. 

                                            
74

 Robert Charles Venturi é um arquitecto norte-americano vencedor do Prêmio Pritzker de 1991. Formou-se em 
Princeton em 1947. Trabalhou com Eero Saarinen e Louis Kahn antes de formar a sua própria firma com a sua mulher 
Denise Scott Brown. Venturi foi um crítico reconhecido da arquitetura moderna, publicando o seu manifesto, 
Complexidade e Contradição na Arquitetura em 1966, tido como uma das bases das transformações que ocorreriam na 
arquitectura nas décadas de 1970 e 1980. 
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Ilustração 22 – Vista exterior da Fundação de Serralves. (Ilustração nossa, 2011) 

 

Existindo no entanto esta dicotomia entre o que o museu está a revelar ao exterior o 

seu interior, as paredes brancas que estão no seu interior à espera das obras de arte. 

Como se este factor, fosse a principal elemento a mostrar, as paredes brancas do 

museu. 

 

A entrada principal, não é monumental. Define-se numa sequência espacial que tem 

início no muro exterior da propriedade, apresentando-se como uma entrada natural 

onde quem conduz o “espectáculo” é o próprio utilizador.  

 

Deparando-se com o início de um percurso, que conduz à entrada do museu, apesar 

de esta não se mostrar. Portanto a visão clara da entrada, é substituída por uma 

impressão física de aproximação, em oposição à certeza visual de uma normal 

entrada de um museu. 

 

 

 

 

                                                                                                                                
75

 Ensaio realizado em 1972, que permitia definir um tratado do simbolismo na arquitectura, onde Las Vegas é 

interpretado como um fenómeno de comunicação arquitectónica. 
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Ilustração 23 – Vistas exteriores da Fundação de Serralves. (Ilustração nossa, 2011) 

 

Quando se chega à entrada, estabelece-se uma vista lateral à direita e uma abertura à 

esquerda. Permitindo em alternativa um acesso perpendicular, antes de o utilizador 

entrar no museu, estabelecendo não só uma relação com o parque, mas também 

contrapondo a importância do edifício em relação ao seu entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 24 – Vistas exteriores da Fundação de Serralves. (Ilustração nossa, 2011) 
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Na perspectiva do arquitecto, não existe uma ideia de impor uma obrigação em 

relação à movimentação e à apropriação do espaço. O utilizador pode entrar no 

museu, ou virar à esquerda e sentar-se a “fumar um cigarro” (Vieira ; Burmester ; 

Loock, 2005, p. 22), ficando a olhar para o parque. 

 

O átrio de entrada, é um grande espaço onde os visitantes se cruzam com a 

possibilidade de intervirem nos diversos espaços que compõem o museu. A posição 

das aberturas deste espaço e dos compartimentos adjacentes prolonga visualmente a 

axialidade do projeto para o exterior em todas as direcções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 25 –  Planta piso entrada, da autoria do escritório de Siza Vieira (Siza, 2011, p. 27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustração 26 – Corte transversal, da autoria do escritório de Siza Vieira. (Siza, 2011, p. 29) 

 

Espaços, que tem uma relação com a organização de uma casa. Antes de existirem 

museus, as colecções estavam em palácios. Sendo que o arquitecto não “quis 

estabelecer uma diferença muito acentuada entre o museu e a casa” (Vieira ; 

Burmester ; Loock, 2005, p. 21), no sentido da sucessão dos quartos e na definição de 
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espaços amplos. Esta relação entre uma casa e o museu, faz repensar a escala 

pública que este último define, pela relação não só com o programa, mas também com 

a cidade. 

 

Pois esta relação é muito directa com o seu contexto próximo, quase como se o 

edifício, fizesse parte não da cidade, mas sim do parque de Serralves, sendo que este 

é que sim, faz parte da cidade e relaciona-se com esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 27 – Vista exterior da Fundação de Serralves. (Ilustração nossa, 2011) 

 

No programa de Serralves existia uma exigência de contenção nas aberturas para o 

exterior.  

 

A grande qualidade da iluminação é em qualquer museu uma exigência básica. Neste 

caso, a luz natural não interfere demasiado na organização das exposições. Optando-

se por usar de um modo geral (ainda que com algumas excepções), uma iluminação 

superior nas salas de exposição, reservando a maior parte das aberturas das paredes 

para as galerias de distribuição. As aberturas superiores dispõem de uma eficaz 

controlo de luz, que vai até ao escurecimento total. 

 

Claro que uma janela, apesar da proposta do arquitecto, não se pode abrir num museu 

sem que as condições de climatização necessárias à apresentação das obras de arte 

sejam comprometidas. Por isso, estas não são abertas. 
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Contudo, a janela existe, proporcionando um ponto de vista único sobre a paisagem, 

valorizando o lugar, o momento e a situação em que a encontramos no percurso de 

uma exposição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustração 28 – Vista interior da Fundação de Serralves. (Ilustração nossa, 2011) 

 

Ao longo do museu, existem janelas, características desta obra. Janelas que são 

colocadas na diagonal, permitindo assim duas acções: a primeira, menos importante, 

para uma pessoa “poder fumar um cigarro” (Vieira ; Burmester ; Loock, 2005, p. 30), 

sendo que é impossível esta acção, porque não é possível abrir nenhuma das janelas; 

a outra, foi não deixar a paisagem invadir o espaço.  

 

Para se poder visualizar uma árvore, o utilizador tem de se colocar mesmo em frente a 

uma janela. Sendo que de outro local, não é possível visualiza-la. Criando assim, uma 

relação directa entre o lugar e o espaço que o utilizador habita. 

 

Deste modo, estabelece-se uma ligação real com determinados enquadramentos do 

lugar, que ganham assim força em relação à arquitectura. Pois ao criar determinados 

focos de atenção, o utilizador assume o lugar como um elemento importante na 

definição do espaço. 
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Ilustração 29 – Vistas exteriores da Fundação de Serralves. (Ilustração nossa, 2011) 
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Ilustração 30 – Vista exterior da Fundação de Serralves. (Ilustração nossa, 2011) 

 

A relação poética e espacial que as aberturas estabelecem entre o interior e o exterior, 

é conseguida, numa perspectiva do utilizador de dentro do museu, como se de 

verdadeiros quadros se tratassem. As janelas aparecem como quadros. 

Representações da realidade que caracterizam a obra, como elementos de ligação e 

relação do edifício com o seu lugar. 

 

Os limites do edifício encontram-se definidos de modo a controlar as relações entre o 

exterior e o interior. Tal como afirma Siza Vieira: 

 

Nunca estuve interessado en hacer una fachada de vidrio porque esa cuestión del 

equilíbrio desaparece [...] Tiendo más a pensar las aberturas de un edificio por 

razones específicas de su interior que por la composición y la imagen exterior que 

puedan ofrecer. Se trata de descubrir una relación en la que es determinante el 

paisaje y el control de la luz natural  [...] Creo que la ventana es una dificuldade 

anãdida a un proyecto y produce una complejidad estructural enorme que lleva a 

reducir y a plantear la comunicación con el exterior de una manera muy precisa e 

selectiva. (Vieira, 2008, p. 34) 
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Esta relação com o exterior, não é óbvia num edifício cujo programa é um museu, 

sendo que na perspectiva do arquitecto a arte pode competir com a natureza. A arte é 

pobre se não o puder fazer.  

 

Pois através das aberturas para o exterior, é permitido criar a experiência de 

confrontar os espaços criados com a paisagem, sendo este facto possível, através da 

importância que existe nas aberturas neste museu, que existem como um modo 

selectivo de capturar o lugar. 

 

Este factor, permite que o projecto não perca completamente a memória do parque de 

Serralves. A relação que se estabelece com o parque, é contrária à da maioria dos 

museus, que se definem como túmulos, que contém “coisas” lá dentro, mas que não 

permitem uma relação com o exterior. 

 

A experiência de habitar um museu fechado sobre si mesmo, é completamente 

diferente, de um que dialoga com o lugar, onde existe. Permite que o utilizador, não se 

canse, criando relações e pontes espaciais com o exterior, fazendo com que o 

percurso museológico, não seja monótono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 31 – Vista interior da Fundação de Serralves. (Ilustração nossa, 2011) 
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A existência de uma simples janela numa sala de exposições, permite que o utilizador, 

não se sinta confinado aos limites da obra de arte, no sentido, em que ao entrar nesta, 

não se sinta num beco sem saída. Pois ao entrar, tem uma janela, permitindo assim, 

que o seu pensamento se prolongue para além do museu. 

 

Segunso Siza Vieira “o Musée Picasso em Atibes é o meu preferido. Tem janelas, 

podemos abri-las, sentir o cheiro do mar, ouvir pessoas a conversar nos terraços, e há 

Picasso, Matisse…” (Vieira ; Burmester ; Loock, 2005, p. 34). 

 

O museu de Serralves, caracteriza-se, pela preocupação em conseguir uma grande 

clareza dos percursos e uma boa proporção entre espaço distributivo e espaço de 

exposição.  

 

Sendo organizado, através de uma galeria em “U” aberta para um pátio e dando 

acesso a uma sequência de salas que comunicam entre si. Com este esquema é 

possível organizar simultaneamente várias exposições autónomas, porque todas as 

salas têm acesso directo à galeria, podendo ser associada ou não. 

 

As salas de exposição ocupam a maior parte do nível de acesso, estendendo-se por 

uma das alas do primeiro piso inferior. Estas têm diferentes características de escala, 

proporção, luz e tipos de aberturas, e estão conectadas por uma ampla galeria em 

forma de U, permitindo criar um percurso museológico ao longo dos vários espaços do 

museu. O átrio principal permite o acesso a outros espaços, nomeadamente: salas de 

reunião, cafetaria e biblioteca.  

 

A planificação das galerias do museu em dois pisos, permite apresentar três 

exposições simultâneas, uma das quais de um artista português contextualizada por 

duas mostras de artistas estrangeiros, de modo a assegurar o aprofundamento do 

conhecimento da arte contemporânea a partir de um contexto português. 
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Ilustração 32 – Planta piso 1, da autoria do escritório de Siza Vieira. (Siza, 2011, p. 27) 

 

Ao longo do percurso museológico, existem diversos cruzamentos, que continuam 

mesmo fora do espaço onde começaram. Este facto, explica a necessidade de criar 

ângulos, ou seja, arranjar espaço para as entradas dos serviços, etc. 

 

Existe claramente um sentido de torção de alguns elementos que compõem o espaço, 

sendo notório, por exemplo no estudo das plantas do edifício, percebe-se a opção 

entre a continuidade da sequência de portas e uma orientação alternativa, conseguida, 

através da rotação de um plano, que define por exemplo uma nova entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 33 – Vista interior da Fundação de Serralves. (Ilustração nossa, 2011) 
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Ao longo do percurso, as galerias de distribuição, são espaços, marcados por 

dimensões quase de corredor, ou seja, são espaços muito compridos e estreitos, que 

não são definidos para exposições, mas antes para, o utilizador, poder descansar.  

 

Sendo que na perspectiva do arquitecto, nos museus, fazem falta espaços sem arte, 

no sentido de o utilizador lavar os olhos e a alma. 

 

No museu de Serralves, existe uma evolução gradual na escala dos espaços. 

Tomando como exemplo, umas escadas muito estreitas, que definem uma pausa no 

percurso museológico.  

 

Estas escadas, muito estreitas, enquadradas com um janela, existem, quase como um 

beco sem saída, um fim da visita ao museu. Mas estas não são o fim, mas antes uma 

quebra no percurso. Como no seu seguimento, existem outras salas, muito amplas 

com grandes janelas, estas existem como um elemento cuja escala com o corpo 

humano, permite uma gradual passagem, para espaços cuja escala não é a do corpo, 

mas sim de um espaço público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Ilustração 34 – Vistas interiores da Fundação de Serralves. (Ilustração nossa, 2011) 
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Na perspectiva de Siza, “não se pode passar abruptamente de um espaço interior 

fechado para um espaço tão aberto. É muito violento. É preciso fechá-lo ainda mais e 

depois é que se entra num outro ambiente. Há uma transição.” (Vieira ; Burmester ; 

Loock, 2005, p. 41). 

 

O fim do percurso museológico, é caracterizado, por uma sala muito clara e muito 

branca. Definida por grandes janelas, onde é possível encontrar a natureza, 

reencontrar o parque. 

 

É notável o modo como Siza testa os limites entre a arte e a arquitectura no balanço 

entre a funcionalidade e o desenho, entre a originalidade do traço, da luz, dos volumes 

e dos espaços e a sua disponibilidade para as funções para que foram desenhados, 

estabelecendo uma relação directa entre a arquitectura e o lugar em que esta existe, 

através de um percurso contínuo dos seus espaços tanto exteriores como interiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 35 – Vista exterior da Fundação de Serralves. (Ilustração nossa, 2011) 
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 3.5. Contribuições finais de capítulo 

 

O lugar apresenta-se como um complexo sistema de relações que funcionam como 

motor da criação arquitectónica, tanto de um modo conceptual como figurativo. 

Permitindo a criação de um leitura poética das obras, podendo assim relacionar 

directamente o lugar com a obra, de modo a contribuir para uma recuperação do 

carácter redescritivo da mesma. 

 

O arquitecto transforma os sítios em lugares, através de um novo modo de habitar 

aquele sítio inicial, transformando poeticamente um determinado contexto, criando 

uma nova interpretação de um determinado lugar, permitindo criar uma relação entre a 

arquitectura e o contexto em que esta existe. 

 

A transformação de um determinado lugar, através da arquitectura, permite 

reorganizar e restruturar todo um determinado contexto histórico-geográfico, 

permitindo criar novas estruturas espaciais, de ligação e relação entre um contexto 

pré-existente e uma novo modo de interpretar esse mesmo contexto, mas já 

modificado e interpretado poeticamente pela presença da arquitectura. 

 

A relação entre o lugar e percurso apresenta-se assim como uma interpretação 

poética entre o entorno e a obra arquitectónica. Este possibilita uma relação de 

continuidade entre o lugar e os espaços que definem e existem dentro de determinado 

projecto.  

 

Esta percepção e relação espacial entre a ligação entre o exterior e o interior de uma 

determinada obra, permite relacionar a ideia de percurso com a de lugar. Pois como 

um meio pra se chegar a um fim, ou um caminho para fazer o utilizador chegar ao seu 

destino, o percurso pode definir o modo como nos aproximamos de uma determinada 

obra e das relações espaciais que esta possibilita com o seu lugar.  

 

Permitindo assim, uma leitura e interpretação poética e espacial entre o lugar onde a 

arquitectura existe e a possibilidade de perceber e visualizar todos os seus espaços de 

um modo interligado, como se existisse um fio condutor entre o entorno que 

contextualiza a própria obra e os espaços que se encontram no seu interior. 
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4. Espaço 

 

 4.1  Questões sobre a ideia de espaço 
 
 

O espaço engloba constantemente o corpo do homem. Através do volume do espaço, 

o homem move-se, percebe as formas, ouve os sons, sente os cheiros, etc. É uma 

substância material, mas com um carácter abstracto. 

 

A sua forma visual, as suas dimensões e escala, a qualidade da luz, todas essas 

qualidades dependem da percepção de cada um, dos limites espaciais. À medida que 

o espaço começa a ser capturado, encerrado, moldado e organizado pelos limites da 

massa, a arquitectura começa a existir. 

 

O espaço arquitectónico é uma “categoria especial do espaço livre” (Moore; Allen, 

1976, p. 17) fenomenologicamente criado pelo arquitecto, a partir da forma e da escala 

das suas construções, materializado a partir dos limites destas. 

 

Para o filósofo Immanuel Kant76, o espaço e o tempo não são noções gerais das 

coisas, nem tão pouco termos perceptíveis aos sentidos humanos, sendo que, 

pertencem exclusivamente ao âmbito do pensamento.  

 

Kant (1982, p. 43) afirma ainda que “el espacio no es un concepto empírico sacado de 

la experiencia externa”. Porque as experiências só são possíveis para a representação 

do espaço, sendo este uma espécie de ideia inapta, uma intuição pura que todos os 

homens adquirem. 

 

Para o físico e matemático Henri Poincaré77 apud Maderuelo78 (2010, p.12), “el 

espacio se crea a partir de ciertos datos aportados por la experiencia y no es un a 

                                            
76 Immanuel Kant (1724-1804) foi um filósofo prussiano, geralmente considerado como o último grande filósofo dos 

princípios da era moderna, sendo indiscutivelmente um dos pensadores mais influentes. Depois de um longo período 
como professor secundário de geografia, começou em 1755 a carreira universitária como docente da disciplina de 
ciências naturais. Em 1770, foi nomeado professor catedrático da Universidade de Königsberg. 
77 Jules Henri Poincaré (18541912) foi um matemático, físico e filósofo da ciência francês. No âmbito das matemáticas 

aplicadas estudou numerosos problemas sobre óptica, eletricidade, telegrafia, capilaridade, elasticidade, 
termodinâmica, mecânica quântica, teoria da relatividade e cosmologia. 
78

 Javier Maderuelo é doutorado em arquitectura pela Universidade de Valladolid e em história de arte pela 

Universidade de Zaragoza e catedrático de arquitectura paisagistica no departamento de arquitectura da Universidade 
de Alcalá. Exerce funções como crítico e ensaísta, escrevendo assiduamente sobre arquitectura e arte. 
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priori”. Sendo correcto também afirmar, que a compreensão do espaço não é 

completamente realizada somente, através da intuição, sendo a ideia de espaço algo 

que também se forma com a experiência que proporcionam os sentidos. 

 

Certamente, “las experiencias sensibles necesitan de las formas a priori de espacio y 

tiempo para cobrar sentido” (Maderuelo, 2010, p. 12), sendo que todos os homens têm 

uma ideia de representação do espaço, que permite, que independentemente dos 

processos de  treinamento que tenham experimentado, possam mover-se dentro dele, 

sem gerar excessivos conflitos. 

 

Por este factor, qualquer pessoa, de qualquer parte do mundo, percebe a diferença 

entre esquerda, direita, acima e abaixo. O conhecimento destas qualidades de espaço, 

apreendidos e enraizados, sem dúvida, que com a prática, permitem que o homem 

realize constantemente movimentos no espaço, sem provocar continuas colisões, 

tanto que assim o homem move-se na Terra, utilizando o seu corpo com um alto grau 

de conhecimento e conceptualização do espaço e as suas condicionantes de 

ocupação.  

 

Apesar da universalização do conceito de espaço, nem todas as pessoas 

compreendem o conceito da mesma maneira. Sendo este conceito, formado no 

homem actual, através da relação do conjunto de ideias que é capaz de formar no seu 

cérebro. 

 

As interpretações de espaço que se podem formar na mente estão limitadas àquilo 

que o homem é capaz de conhecer e compreender. Ao conceder que o homem, tenha 

ideias gerais próprias, como os conceitos de espaço e tempo, é a experiência de cada 

um, que define o carácter e as condições do espaço, configurando assim a capacidade 

perceptiva deste. 

 

A experiência da existência e qualidades a que se chama de espaço aplica-se à ideia 

de espaço físico, quer dizer “al medio en el cual se ubica y se mueve el cuerpo al 

volumen desocupado que surge sobre el plano del suelo que se pisa y que se extiende 

hasta donde abarca la mirada, a los limites visuales que acotan el horizonte.” 

(Maderuelo, 2010, p. 12). 
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O arquitecto, pretende dar razão a esse espaço onde se move o corpo e que, 

ingenuamente, se denomina de real, frente às visões abstractas. Mas este espaço da 

experiência, aquele em que o homem se move, sem ajuda de conceitos abstractos, 

matemáticos e físicos, não por ser real e quotidiano resulta ser menos complexo e 

desconhecido. 

 

Desde o ponto de vista do pensamento filosófico e científico, podem-se diferenciar três 

categorias de espaço, que Albert Einstein enuncia no prólogo do livro Concepts of 

Space79.  

 

O primeiro é o conceito  aristotélico de espaço, entendido como tópos (lugar), que tem 

qualidades de ordenação e que é identificável por meio de um nome concreto. O 

segundo conceito corresponde ao espaço como contentor de uma totalidade dos 

objectos. O terceiro corresponde à ideia de um campo espacial definido através das 

quatro dimensões. 

 

Estes três conceitos formaram-se em diferentes momentos da história da humanidade,  

coexistindo actualmente simultaneamente, sendo as suas definições válidas para cada 

âmbito de acção. 

 

Desde o ponto de vista estético, as características de um espaço como é sugerido na 

Teoria da Relatividade não alteram as condições da percepção sensorial. O espaço 

com que trabalha o arquitecto, o escultor, está enraizado à superfície da Terra e tem a 

escala daquilo, que mais ou menos, pode ser perceptível pelos sentidos. Por outro 

lado, as categorias de espaço dependem de outro tipo de factores de carácter 

emotivo, existencial, formal e material. 

 

Do ponto de vista da arte, o conceito de espaço, é utilizado através de termos como: 

lugar, sítio, enclave e entorno; qualificados alguns destes espaços como paisagens, 

catalogadas em categorias como bióticos, antrópicos, culturais e históricos.  

 

Nestes espaços decorrem todos os acontecimentos, contudo, atrai-se a ideia de se 

tratar de um espaço contínuo e abstracto, inerte e isométrico, aquele que se visualiza 

                                            
79

 Livro de Max Jammer, onde são definidos diversos levantamentos históricos do conceito de espaço a partir do 

século XVIII até ao presente. Fazendo referência, a numerosas citações originais e referências bibliográficas, cujo 
prefácio é da autoria de Albert Einstein. 
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através de uma trama cartesiana vazia, enquanto elemento que contém, o espaço que 

é definido por aquilo que é capaz de conter, o que proporciona qualidades de 

extensão, escala e carácter determinados. 

 

Para se poder compreender o sentido existencial de espaço, aquele que é pertinente 

falar em arquitectura, é necessário recorrer a Martin Heidegger.  

 

Para este autor, o espaço enquanto forma subjectiva de intuição, é algo que “viene 

referido al cuerpo físico” (Maderuelo, 2010, p. 14). Mas o corpo humano, que é capaz 

de construir pensando o espaço, não como um mero objecto, não ocupando 

simplesmente um lugar no espaço, mas sim através de uma relação com outros 

objectos e espaços, sendo um ser no mundo. De forma que o homem, é um ser que 

está comprometido com o espaço. 

 

Heidegger apud Maderuelo (2010, p. 15)  afirma que o “el hombre existe en el espacio, 

al dar lugar al espacio, y en cuanto que ya de sempre ha dado lugar al espacio”. 

Relacionando assim o homem com o espaço, através da sua acção neste. 

 

O conceito de espaço, pode ser definido através da ideia de limite. A noção de limite é 

fundamental como delimitação física dos corpos. De facto, são os limites de um corpo, 

os que determinam a sua forma e os que configuram o espaço que ocupa.  

 

O limite, enquanto delimitação, supõem o fim de um corpo e a contiguidade de outro, 

que o sucede, que começa onde o anterior termina. Surgindo assim a ideia de 

continuidade e contiguidade.  

 

A arquitectura é então definida pelo espaço, pelos seus limites e pelo vazio que 

delimita. Pois só “a definição torna possível e visível a realidade espacial que ele 

mesmo resgata e conforma” (Pinto, 2005, p. 212). Ou seja, espaço e limite definem 

uma unidade indissociável que permite a realização da arquitectura. 

 

O espaço com que se opera em física e nas matemáticas é genérico, neutro e 

impessoal, sendo descrito por uma só palavra – abstracto.  

 

O espaço que descreve a geografia tem direcções, está condicionado por pontos 

cardeais  que o dotam de orientação e sentido. 
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O espaço da cultura, é definido pela arte e pela arquitectura, sendo definido por 

formas características, carregadas de significados emotivos. Sendo através desta 

emotividade, significação cultural, história colectiva e experiência pessoal, que o 

espaço geográfico se forma em paisagem, cidades, etc, convertendo-se assim num 

lugar. 

 

A ideia de lugar é pensada por Aristóteles80 como um espaço que contém, e no qual 

estão dispostos corpos em movimento. Não é forma nem matéria, nem tão pouco é 

parte da coisa, sendo o lugar o “limite del cuerpo continente” (Maderuelo, 2010, p. 14). 

 

Quando um espaço é diferenciado, de forma a ser reconhecido pelas suas qualidades 

físicas e pelo seu nome próprio, acontece por ser produzido numa projecção 

sentimental por parte do seu ocupante, que o reconhece e o distingue dos outros 

espaços. Sendo através deste factor, que um espaço é qualificado de lugar. 

 

O lugar é, portanto, um tipo concreto de espaço, aquele que tem condições físicas 

determinadas e uma forma emotiva e simbólica que são reconhecidas. Podendo-se 

concluir, que um lugar é um espaço culturalmente reconhecido. 

 

Sigfried Giedion81 determina que a essência do espaço encontra-se sobretudo, na 

interacção dos elementos que o delimitam. Também Bruno Zevi82 (2011, p. 18), ao 

falar do protagonismo do vazio espacial, sustenta preferencialmente a “experiência 

arquitectónica” de uma determinada obra no valor da sua espacialidade interior, 

mediante a delimitação dos seus vazios. 

 

A ideia de vazio, é aquela, que determina o espaço como qualidade característica, 

determinando a capacidade de um espaço para conter corpos, de uma forma 

independente destes. Portando o espaço não são os corpos materiais, mas sim o 

intervalo que existe entre estes. 

                                            
80

 Aristóteles foi um filósofo grego. Foi aluno de Platão e professor de Alexandre, o Grande. Os seus ensaios 

abrangem assuntos diversos tais como: física, metafísica, poesia, teatro, música, lógica, retórica, ética, biologia e 
zoologia. 
81

 Sigfried Giedion (1888-1968) foi historiador e crítico de arquitectura. As suas ideias e livros, Tempo, Espaço e 

Arquitectura, e Mecanização Assume o Comando, tiveram uma importante influência conceptual sobre os membros do 
Grupo Independente, no Instituto de Arte Contemporânea na década de 1950. 
82

 Bruno Zevi (1918-2000) foi um arquitecto italiano, bastante importante no contexto da teorização e introdução da 

historiografia da arquitectura moderna. Durante o período fascista, Zevi exilou-se nos Estados Unidos da América e lá 
recebeu fortes influências da arquitectura orgânica e principalmente de Frank Lloyd Wright. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Historian&usg=ALkJrhhjU4FUhkG_4EI1NKi4PW8HOwZp6Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Critic&usg=ALkJrhgbWeVJw5YQXYdrpyA00e8AjMnUow
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Architecture&usg=ALkJrhgBF4ibqJ4JiExIu4p2WGU3oErsBA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Independent_Group&usg=ALkJrhgBk3xCSbbNXXqpgfwnvZM5RLfwmQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Contemporary_Arts&usg=ALkJrhihZedYgftvHRZWCLsvPOTzP0S7dA
http://pt.wikipedia.org/wiki/1918
http://pt.wikipedia.org/wiki/2000
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura_moderna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura_org%C3%A2nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Frank_Lloyd_Wright
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O vazio existe entre os corpos próximos e estáticos, o espaço que os separa, permite 

que esses corpos possam ser percebidos de um modo dinâmico. Ou seja, um corpo 

ao movimentar-se num determinado espaço, permite uma relação e uma leitura dos 

restantes corpos, que se encontram no mesmo espaço, sempre conseguida através de 

uma perspectiva sequencial de cada um dos corpos. 

 

De facto, a arquitectura não resulta somente de um conjunto de larguras, 

comprimentos e alturas dos seus elementos construtivos que encerram o espaço, mas 

também do vazio, do espaço encerrado, do espaço interior em que os homens andam 

e vivem. 

 

Sem dúvida alguma que hoje, o espaço é um valor artístico e arquitectónico 

indiscutível, sendo que este factor é recente. Efectivamente, o termo espaço, não tem 

sido considerado, até à pouco tempo, como algo relacionado com a arte e com a 

arquitectura. 

 

Por isso, alguns teóricos da segunda metade do século XX assumiram o conceito de 

espaço, como um factor assumido no vocabulário arquitectónico, considerando assim  

o espaço como a verdadeira essência da arquitectura. 

 

Até aos primeiro anos do século XX, os arquitectos trabalhavam o espaço 

inconscientemente, simplesmente porque a ideia de espaço, não pertencia à 

arquitectura, sendo que era património exclusivo da filosofia e das ciências naturais.  

 

De facto, era um tema próprio do pensamento lógico das ciências bem como das 

matemáticas, conhecimentos, em que o termo espaço se utiliza com precisão e 

autoridade, desde tempos remotos. 

 

A ideia de espaço como valor arquitectónico é rica e complexa, distinguindo a noção 

do espaço de forma espacial, introduzindo o valor espaço-tempo, valorizando o 

movimento, a direcção e o ritmo. Conseguida através de três vertentes: táctil, móvel e 

visual, incorporando para a sua apreensão a qualidade espacial de cada sentido do 

homem em experiências simultâneas e sucessivas. 
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Na segunda metade do século XX, o historiador Bruno Zevi, num dos capítulos do seu 

livro Saber ver a arquitectura83 , cujo titulo é O espaço como protagonista da 

arquitectura, define que:  

 

O carácter essencial da arquitectura, o que a distingue das outras actividades 

artísticas, está no facto de agir com um vocabulário tridimensional que inclui o homem 

[...] a arquitectura é como uma grande escultura escavada, em cujo interior o homem 

penetra e caminha”. (Zevi, 2011, p. 17) 

 

O espaço, não tinha sido entendido, até então como algo essencial na arquitectura, 

não querendo dizer, que os arquitectos de outras épocas não foram conscientes de 

que as suas obras, encerravam e delimitavam espaços concretos e diferenciados. O 

que os artistas não tinham consciência, era que as suas construções não eram 

realizadas no sentido valorativo em que se utiliza o termo de espaço da actualidade. O 

espaço era uma consequência da construção de volumes maciços, sendo assim 

entendido como um elemento abstracto. 

 

Sigfried Giedion, no seu livro Espaço, Tempo e Arquitectura84 determina “três 

concepções de espaço” (2004, p. 25). Estabelecidas em três fases do 

desenvolvimento arquitectónico. 

 

Durante a primeira fase, o espaço era constituído pela “conjugação de volumes” 

(Giedion, 2004, p. 25), podendo-se enquadrar neste momento a arquitectura do antigo 

Egipto e da Grécia antiga. O espaço interno não era considerado como um elemento 

determinante para a concepção espacial. 

 

A segunda fase de espaço teve “início em meados do período romano” (Giedion, 2004, 

p. 25). Quando o espaço interno, e com ele o problema da cobertura, passaram a 

fazer parte da concepção espacial e a sua principal preocupação. O Panteão romano, 

como exemplo, marca esta fase, onde o espaço interno foi sinónimo de “espaço 

escavado” (Giedion, 2004, p. 25). 

 

                                            
83

  É um livro de teoria da arquitectura escrito por Bruno Zevi em 1948. Os seus textos são uma crítica à interpretação 

incorrecta que muitas vezes se faz da arquitectura mas também uma proposta para a avaliar segundo critérios que 
devem ser próprios da arquitectura, vários pontos de vista que permitem interpreta-la segundo as variadas actividades 
humanas e a mudança no tratamento do espaço, que a arquitectura faz ao longo da história. 
84

 Ensaio realizado por Sigfried Giedion em 1941. Onde este estabelece uma leitura global sobre a arquitectura 

moderna, através das suas influências, da sua historiografia e da sua relação com os diferentes movimentos artísticos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bruno_Zevi
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O século XX, marcou uma nova etapa, na concepção do espaço, como o principal 

elemento da concepção arquitectónica. Podendo-se verificar, que todos os elementos 

descritos nas fases precedentes, estão presentes nesta última fase. 

 

A terceira fase marca o início do século XX, “quando a revolução óptica aboliu o ponto 

de vista único da perspectiva” (Giedion, 2004, p. 26). Este factor determinou 

consequências fundamentais para o novo panorama arquitectónico e urbano. 

 

As qualidades espaciais dos edifícios podiam novamente ser apreciados, o que sugere 

uma relação com a primeira concepção de espaço determinada na primeira fase. 

Permanecendo também a preocupação presente na segunda concepção de espaço, a 

de “escavar o espaço interno” (Giedion, 2004, p. 26), apesar da cobertura, aparecer 

através de uma abordagem muito distinta. 

 

Introduziram-se novos elementos arquitectónicos, demonstrando uma nova concepção 

do espaço interno e externo, e de diferentes níveis, considerando os novos elementos 

como o automóvel, que impôs a incorporação do “movimento como um elemento 

indissociável da arquitectura” (Giedion, 2004, p. 26). 

 

O descobrimento do espaço como qualidade artística capaz de determinar uma nova 

visão para as artes, obrigando a reorientar a sua historiografia, traz como 

consequência uma série de novas definições no campo da escultura e da arquitectura, 

no que diz respeito à relação com o conceito de espaço. 

 

Segundo o Albert Brinckmann85 apud Maderuelo (2010, p. 31) “la escultura crea 

superficies que están en el espacio; la arquitectura es la arte de las superficies 

alrededor del espacio”.  

 

Alguns teóricos da arquitectura como Herman Sorgel86, ou o artista Lázló Moholy-

Nagy87 categorizam as “las artes según sus cualidades espaciales, assignando el 

                                            
85

 Albert Erich Brinckmann (1881-1958) foi um importante historiador de arte e editor. Foi considerado na primeira 

metade do século XX, o crítico de arte alemão mais importante, recebendo numerosos prémios internacionais. 
86

 Herman Sörgel (1885-1952) foi um arquitecto alemão, autor do projecto Atlantropa, um continente europeu 

expandido pela construção de uma barragem gigante no Estreito de Gibraltar. 
87

 László Moholy-Nagy (1895-1946) foi um designer, fotógrafo, pintor e professor de design pioneiro, conhecido 

especialmente por ter leccionado na escola Bauhaus. Ele foi muito influenciado pelo Construtivismo Russo e um 
defensor da integração entre a tecnologia e a indústria no design e nas artes. Nagy aplicava a técnica de colagem de 
negativos e o uso de instrumentos que interferem artisticamente na impressão das fotografias. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=de%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://de.wikipedia.org/wiki/1881&usg=ALkJrhiO_dBj9Lw7E_tS-1YE-NWiONY5cA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=de%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://de.wikipedia.org/wiki/1958&usg=ALkJrhglMkDFBu3K5gePULaPXunB5YhhLw
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plano a la pintura, la masa a la escultura y el espacio a la arquitectura” (Maderuelo, 

2010, p. 31). 

 

Podendo-se admitir, que a escultura é entendida como uma arte corpórea que produz 

massas convexas, como a arquitectura se trata de uma arte espacial que gera 

volumes côncavos tridimensionais. 

 

O espaço arquitectónico, na sua concepção, faz participar uma série de elementos, 

tais como: a ordem, o caos, a gravidade e outras leis naturais, os materiais e o 

entendimento técnico das suas naturezas física e construtiva, e o ser humano como 

conteúdo, sob referências antropomórficas e antropométricas simbolicamente 

expressas. Onde o corpo e o espaço livre constituem matrizes da imaginação 

arquitectónica, expressas na forma geométrica da confrontação dos volumes e do 

vazio habitável. 

 

A definição mais precisa que se pode dar actualmente da arquitectura é a que tem em 

conta o seu espaço interior. Tal como afirma Bruno Zevi (2011, p. 24): “A boa 

arquitectura será aquela que tem um espaço interior que atrai o utilizador; a má 

arquitectura será aquela que tem um espaço interior que o aborrece”.  

 

De facto, a configuração de um determinado projecto, costuma ser simples, “mas o 

interior de um organismo abriga uma espantosa complexidade de estruturas” (Venturi, 

2004, p. 89). 

 

O contraste entre o interior e o exterior pode ser uma importante manifestação de 

contradição em arquitectura, que consiste na necessidade de continuidade entre eles: 

o interior deve expressar-se no exterior. A finalidade essencial do interior de um 

edifício consiste em encerrar, em vez de dirigir um espaço e em separar o interno do 

externo.  

 

A Villa Savoye, por exemplo, com as suas aberturas, “restringe de maneira rígida 

qualquer espaço fluente à direcção vertical” (Venturi, 2004, p. 91). O seu exterior, 

define uma configuração interior percebida pelas aberturas. Nesse sentido, a imagem 

da casa, vista de dentro e de fora exibe uma resolução de um invólucro parcialmente 

quebrado, revelando o seu interior. 
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Um edifício pode incluir coisas dentro de coisas, assim como espaços dentro de 

espaços. E as suas configurações interiores podem contrastar com o seu recipiente de 

outras formas, como no exemplo anteriormente descrito da Villa Savoye. 

 

Segundo Berlage88 apud Maderuelo (2010, p. 41) “el objeto de la arquitectura es la 

creación de espacio, y deberá, por tanto, comenzar con el espacio”. De facto, a ideia 

de espaço que Berlage define, caracteriza-se através de três princípios.  

 

Primeiro, a identificação da geometria com espaço; segundo, projectar desde o interior 

e não desde o exterior, realizando assim o interior, como faziam os arquitectos que se 

apoiavam nos estilos; e terceiro, a arquitectura deve ser funcional e cada espaço deve 

corresponder à sua finalidade. 

 

O espaço apresenta-se assim, como um conceito fundamental gerador de 

arquitectura. O arquitecto descobre através do espaço, o meio de fazer a sua arte. O 

projecto arquitectónico, trata o espaço, como a sua principal matéria prima. 

 

 

 4.2  Espaço, Forma e Funcionalidade 

 

Os arquitectos, graças à utilização de materiais como o betão, aço, vidro, plástico e 

outros materiais sintéticos, puderam libertar-se dos pesados muros de carga e 

controlar o espaço tridimensional de uma maneira semelhante aos escultores, dotando 

os seus edifícios de formas muito mais atractivas e surpreendentes. 

 

Durante o século XX, diversos autores reflectiram sobre o peso da arquitectura na 

relação forma-função, reflectindo assim sobre a importância e o carácter especifico de 

cada um deles. 

 

 

                                            
88 Hendrik Petrus Berlage (1856-1934) foi um destacado arquitecto e urbanista holândes. Berlage estudou arquitectura 

com os discípulos diretos de Gottfried Semper, no Instituto de Tecnologia de Zurique durante a década de 1870. Em 
1880, na Holanda, formou uma parceria com Theodore Sanders, onde estes produziram uma mistura de projetos 
concretos e utópicos. 
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A palavra função, que alguns interpretam como tradução do termo vitruviano de 

utilitas, é recente na linguagem arquitectónica e o seu significado é débil no contexto 

teórica da arquitectura. 

 

A primeira vez que aparece “la palabra función unida a la arquitectura es en el ensayo 

Form and Function”89 (Maderuelo, 2010, p. 55), publicado em 1851 pelo escultor 

neoclássico e teórico da arquitectura, Horatio Greenough90. 

 

Importante será relembrar a célebre e repetida frase de Louis H. Sullivan91: a forma 

segue a função. Para este autor, a boa arquitectura tinha de corresponder à sua 

função, que deve ser expressada através da sua forma, tanto no todo, como nos 

detalhes particulares. 

 

Na actualidade, o termo funcional, não tem que fazer um discurso sobre a natureza da 

arquitectura, mas sim “que la forma ha permanecido sempre unida a la arquitectura 

desde sus primeras manifestaciones” (Maderuelo, 2010, p. 56). 

 

De facto, a funcionalidade de um determinado edifício deve reflectir não só a sua 

função, enquanto elemento pensado e estruturado para um certo fim, mas também a 

emoção de quem o utiliza e que se reflecte não só na sua estrutura funcional, mas 

também no modo de como o utilizador percebe e utiliza o edifício. Tal como afirmou 

Siza Vieira: 

 

            “Creo que todo lo que se hace debe estar impregnado visiblemente de esa emoción [...] 

En desarrollo de un proyecto emoción e función son cuestiones que han de estar 

presentes [...] por un lado está la obligación de cumplir la función específica, pera a su 

vez la necesidad de liberar de la función aquello que construímos [...] es la liberación 

de cosas fundamentales que son la esencia de la arquitectura, como puede ser por 

ejemplo la emoción”. (Vieira, 2008, p. 26) 

 

                                            
89

  Ensaio escrito em 1852, onde descreveu com entusiasmo sobre a beleza dos corpos dos animais, de construções 

de máquinas e da concepção do navio, e argumentou que, como a arquitectura, soluções formais eram inerentes às 
funções da construção, antecipando assim, o pensamento mais tarde funcionalista. 
90

  Horatio Greenough foi um escultor americano conhecido pelas suas comissões no governo dos Estados Unidos. 
91

 Henry Louis Sullivan (1856-1924) foi um arquitecto americano. O seu contributo foi importante para o 

desenvolvimento dos arranha-céus e do modernismo. Ele é considerado por muitos como o criador do moderno 
arranha-céu, era um arquitecto e influente crítico da Escola de Chicago, foi um mentor para Frank Lloyd Wright, e uma 
inspiração para um grupo de Chicago de arquitectos, que vieram a ser conhecidos como a escola da pradaria. 
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Pois a função de um edifício reflecte o seu tipo de uso, sendo que o utilizador pode ser 

um agente activo, reflectindo o seu modo de olhar a arquitectura. Como por exemplo 

nos casos de estudo desta dissertação, em que existe um olhar direccionado para os 

edifícios através da ideia de que estes podem ser percebidos e estruturados através 

da ideia de um percurso contínuo, que permite perceber o todo através do movimento 

do utilizador no espaço. 

 

A forma é um termo que têm vários significados. Pode-se referir a uma aparência 

externa passível de ser reconhecida, como a de uma cadeira ou de um corpo humano 

que se senta nela. Pode também representar uma condição particular na qual algo 

actua ou se manifesta, como por exemplo no caso da água, na forma de gelo ou 

vapor. 

 

Em arquitectura, a noção de forma é “frequentemente utilizada para denotar a 

estrutura formal de um determinado projecto” (Ching, 2005, p. 34). Ou seja,  a maneira 

de dispor e coordenar “os seus elementos e partes de uma determinada composição 

com o objectivo de produzir uma imagem coerente” (Ching, 2005, p. 34). Neste 

contexto, o conceito de forma, é utilizado para determinar tanto a estrutura interna 

como o perfil exterior, permitindo conferir unidade ao todo. 

 

Sigfried Giedion, determina a forma, não pelos seus limites físicos, mas sim pela 

modulação do espaço. Este afirma que “as formas, as superfícies e os planos não 

apenas moldam o espaço interno. Eles [...] vão bem além dos limites de suas próprias 

dimensões, como elementos constitutivos de volumes isolados no espaço aberto” 

(Giedion, 2004, p. 17) 

 

A forma tem estado tão indissociavelmente ligada ao feito arquitectónico, que no 

século XVII, “se había considerado que el linguaje formal utilizado por la arquitectura 

clássica constituía la própria naturaleza de la arquitectura” (Maderuelo, 2010, p. 56). 

 

É possível que em certos casos seja utilizada a geometria como referência de certos 

modelos tipológicos, incluindo claro as formas da natureza, sendo no entanto somente 

através da interpretação destes modelos que se produz e adquire o sentido da forma.  
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Tomando como exemplo o museu Iberê Camargo92 (2008) (ilustração 36) do arquitecto 

Siza Vieira, com as suas formas curvas, que surgiram como resposta às 

características do lugar onde o projecto existe. De facto, a sua forma é sugerida pela 

presença do plano escarpado, quase vertical que o arquitecto queria preservar da 

montanha, estimulando assim, o controlo da forma arquitectónica, tendo como 

princípio de relação a paisagem, como elemento de controlo e continuidade com o 

projecto. Como Siza Vieira afirma “al utilizar el término control me estoy refiriendo a la 

manera de producir una forma, una geometria associada a estímulos diferentes” 

(Vieira, 2008, p. 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 36 – Vistas interior e exterior museu Iberê Camargo. (Vieira, 2011) 
 

 

A pretensão de que a forma arquitectónica deve seguir a função, tem condicionado a 

forma durante algumas décadas, sendo que alguns arquitectos do movimento 

moderno, foram progressivamente afastando-se do denominado Estilo Internacional, 

para irem dotando as suas obras de um forte carácter formal sem necessidade de 

renunciar a uma funcionalidade.  

 

Que cada vez mais, se aproxima não da forma arquitectónica que a devia provocar, 

mas sim às possibilidades que oferecem os novos materiais de construção e as 

tecnologias mecânicas e electrónicas.  

 

                                            
92

 Projecto da autoria do arquitecto Siza Vieira, que venceu o projecto para a sua concretização em 1998 em Porto 

Alegre no Brasil. 
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Um dos casos, em que particularmente são evidentes estas relações entre forma e 

função são na arquitectura brasileira dos anos trinta e quarenta. Onde edifícios oficiais 

como aeroportos, estações de transportes, depósitos de água e até a construção de 

uma nova capital, Brasília, são alguns dos campos de trabalho e experimentação 

arquitectónica. 

 

Na Europa, a crescente teórica que se detecta entre os arquitectos modernos durante 

os anos vinte e trinta, parece travada pela segunda Guerra Mundial. Sendo a produção 

arquitectónica desta altura, focada na reconstrução das cidades destruídas durante a 

guerra, não existindo nenhum esforço para apoiar o conceito do funcionalismo. 

 

O Estilo Internacional, recorre à construção reticular com aço e estruturas ortogonais 

de betão, sendo que Le Corbusier foi-se progressivamente afastando dos 

pressupostos mais funcionalistas, utilizando o betão à vista, como um fluido pastoso 

que se adapta a um molde e toma a sua forma. 

 

É precisamente Le Corbusier “quien abre en la vieja Europa una puerta a formas 

nuevas en la arquitectura” (Maderuelo, 2010, p. 59), que pela sua plasticidade, vai 

recorrer a um carácter escultórico perdido na arquitectura do funcionalismo purista. 

 

Diversos aspectos formais de edifícios como a Unidade de Habitação de Marselha93 

ou o Pavilhão Philips94 (1958) (ilustração 37) da exposição Universal de Bruxelas, são 

os passos mais claros da recuperação das qualidades formais, que pela sua 

“plasticidade y textura, va a conferir un nuevo carácter escultórico a la arquitectura” 

(Maderuelo, 2010, p. 59), sem necessidade de recorrer a figurações dos historicismos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
93

 Obra do arquitecto Le Corbusier (1946-1952) concebida como uma cidade-jardim vertical, em oposição à construção 

tipo pavilhão. 
94

 Obra do arquitecto Le Corbusier, elaborada em 1958, para a Exposição Universal de Bruxelas. Consistia num vasto 

contentor, no qual os visitantes podiam ver imagens projectadas nas paredes, acompanhadas pelo Poema Electrónico, 
uma banda sonora composta para a ocasião. 
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Ilustração 37 – Vista exterior Pavilhão Philips, concedida pela Bibliothéque de la Ville, La Chaux-de-Fonds, Suiça. (Cohen, 2005, p. 84) 

 

Outra obra de elevado interesse para o estudo da forma e da função é a capela de 

Ronchamp (ilustração 37). Onde as paredes curvas se unem como numa proa de um 

barco, a torre branca e o tecto, composto por uma lâmina suspensa, parecem livres de 

problemas de estrutura e estabilidade. 

 

Estes três elementos são concebidos exclusivamente com a missão de produzir um 

impacto formal e um efeito expressivo. As aberturas, não seguem nenhuma ordem 

racionalista, a sua missão é a de produzir fortes contrastes de luz e cor no interior e de 
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sombras no exterior. Isto é possível graças às propriedades do betão armado que 

permite ser manipulado com o sentido próprio de um escultor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lustração 38 – Vista interior Capela de Ronchamp, da autoria de Corbis Inc, 2004. (Cohen, 2005, p. 66)                 

 

O redescobrimento do betão como material capaz de oferecer uma grande 

plasticidade escultórica, conseguida pela sua ductilidade, permite, que este se adapte 

a qualquer molde.  

 

Criando assim as formas mais caprichosas, juntando a possibilidade de criar grandes 

massas, que contrastam com a aparente ligeireza das estruturas de aço, das 

superfícies transparentes e de luz. Assim como de dotar as suas superfícies de 

diferentes texturas, mediante os procedimentos utilizados.  

 

Como afirma Fernando Távora95 (2006, p. 12), no seu livro  Da Organização do 

Espaço96 “as formas organizam assim o espaço, sendo também verdade que o espaço 

constitui também a forma”. Ou seja, funcionam como um negativo um do outro, 

podendo-se generalizar, “que aquilo a que chamamos espaço é também forma, 

                                            
95

 Fernando Távora (1923-2005), nasceu no Porto. Foi um arquitecto formado pela Escola de Belas Artes do Porto e 

catedrático jubilado pela Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto. 
96

 Ensaio realizado pelo arquitecto Fernando Távora, sendo editado pela primeira vez em 1962. 
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negativo ou molde das formas que os olhos do observador apreendem” (Távora, 2006, 

p. 12). 

 

Sendo que no sentido visual, o espaço é aquilo que os olhos não conseguem 

apreender por processos naturais. 

 

Visualmente, pode-se confirmar, que as formas definem o espaço e dele vivem, não se 

esquecendo, que num conceito mais real, o mesmo espaço constitui igualmente forma, 

até porque aquilo a que se denomina espaço é constituído por matéria e não apenas 

pelas formas que nele existem e ocupam, como os olhos do observador deixam supor. 

 

Esta noção de que o espaço, que separa e liga as formas é também forma, é uma  

noção fundamental. Pois é ela que permite ganhar consciência plena de que não 

existem formas isoladas e de uma relação existe sempre, quer entre as formas que 

ocupam o espaço, quer entre elas e o espaço. Que embora não sejam visíveis, sabe-

se que constituem a forma, ou seja, negativo ou molde das formas aparentes. 

 

O mundo das formas é de infinita e progressiva riqueza para o homem e o seu estudo 

apresenta-se cada dia mais necessário, dada a consciência crescente da importância 

de que a forma se reveste à existência humana.  

 

É importante a distinção dos tipos de formas que existem, isto é, as formas naturais, 

das artificiais. As primeiras, caracterizam-se pela ausência do homem nos seus 

processos de definição ou criação, as segundas, são aquelas, cuja existência do 

homem toma uma posição activa. 

 

A definição das formas, que constituem o espaço, fazem com que este se defina de 

uma forma organizada. Ou seja, a organização do espaço, à escala do homem, tem 

inerente uma manifestação de vontade e um sentido. Pressupondo que por de trás 

dela está o homem. Donde resultará que o espaço ocupado por este tende sempre 

para, caminha sempre no sentido de, tem como fim, a criação da harmonia do espaço. 

Considerando que harmonia é a palavra que traduz exactamente equilíbrio, um jogo 

exacto de consciência e de sensibilidade. 

 

Deste modo, o homem realiza para organizar o seu espaço, culminando em dois 

aspectos fundamentais: em primeiro lugar, a importância de que as formas se 
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revestem na vida dos homens e em segundo lugar, e como consequência, a 

responsabilidade que assume cada homem ao organizar o espaço que o cerca. 

 

Do que anteriormente foi descrito, pode-se concluir uma característica fundamental do 

espaço: a sua continuidade. O espaço é contínuo, não pode ser organizado com uma 

visão parcial, não aceitando limitações na sua organização e do mesmo modo que 

forma e espaço estão tão intimamente ligados, que um é negativo do outro, e vice-

versa.  

 

Pelo que não podem separar-se, assim sendo, as formas visualmente apreendidas 

mantém entre si estreitas relações, sejam elas harmoniosas ou não, mas de qualquer 

modo evidentes. 

 

A essência do espaço, consiste no seu vazio, pois este é tão importante como o 

espaço que se preenche. Tudo tem importância na organização do espaço, as formas 

em si, a relação entre elas e o espaço que as limita. 

 

Mas, contra o que o homem por vezes pensa, as formas que este cria, os espaços que 

ele organiza não são criados ou organizados num regime de total liberdade, mas antes 

profundamente condicionados por uma soma infinita de factores. Alguns dos quais, o 

homem tem plena consciência, sendo o número de factores e a sua importância 

relativa difíceis de apontar e de referir em cada forma que este cria.  

 

Até porque as formas artificiais, para além das formas naturais que se revestem de 

enorme importância, contam como factores condicionantes de cada nova forma criada. 

Pois acontece que o espaço organizado pelo homem, é condicionado na sua 

organização, mas uma vez organizado, passa a ser condicionante de organizações 

futuras. 

 

Quando se pensa nas formas que o homem tem criado ao longo da sua existência, 

sendo que para limitar o campo de observação, serão referidas apenas as formas de 

arquitectura, variam a luz, as formas naturais dos terrenos e a sua constituição, os 

climas, os conceitos de vida física e cultural, as técnicas, os usos e costumes, ou seja, 

varia, numa palavra, a circunstância de cada um desses mundos diferentes de formas 

que o homem criou. 
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Na arquitectura ao formalismo sucede-se o funcionalismo. Sendo que qualquer forma 

só será significativa na medida em que seja funcional. 

 

Ou seja, a arquitectura funcional colocou, sem dúvida, o homem como centro da sua 

razão de ser, mas porque considerou apenas alguns aspectos do homem e não 

procurou a sua totalidade. 

 

Frank Lloyd Wright, inserido numa vertente orgânica, construía para cada homem e 

para cada local, opondo-se à importância de que a máquina se revestia no 

funcionalismo e afirmando que o artista não deve repetir-se. 

 

Esta tendência reflecte, para além da teoria, toda a circunstância norte-americana dos 

actuais arquitectos, continuando estes a navegar num mar infinito de formas, mas que 

no conjunto se apresentam como mais um fenómeno de delapidação do espaço. 

 

Nos países nórdicos, o melhor exemplo vem do arquitecto Alvar Aalto. A sua obra 

doseia a industria com o artesanato, o domínio da natureza com a sua consideração, o 

homem indivíduo com o social, organizando desse modo o espaço com um 

extraordinário equilíbrio e num regime de calma e coerente evolução. 

 

Sendo a arquitectura a organização dos espaços internos que interessam à vida dos 

homens, ela só poderá ser correcta na medida em que tais espaços satisfaçam 

realmente as necessidades e funções para que foram criados. 

 

Acontece com frequência que os espaços criados através da arquitectura não 

funcionam, isto porque não é considerada uma determinada realidade, ou então, 

porque os seus utilizadores de tais espaços não sabem aquilo de que necessitam. 
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 4.3. A percepção e organização do espaço 

 

Hoje em dia são valorizadas muitas qualidades das construções, tanto do passado, 

como da actualidade, tais como, a forma, o contraste, a cor, o espaço, a proporção, o 

ritmo, a textura, a luz e o som, sendo que uma das boas qualidades, que serve para 

qualificar a boa arquitectura, é a capacidade que esta tem de gerar espaços, capazes 

de criar no utilizador percepções e emoções. 

 

Frente à contemplação estática e direccional com que se apreende um quadro plano, 

o “espacio reclama para su comprensión un tipo de contemplación caracterizada por el 

movimento de los cuerpos que circulan alrededor de él” (Maderuelo, 2010, p. 29), 

sendo somente através do movimento que se pode compreender o espaço. 

 

As qualidades espaciais da arquitectura não se reduzem ao volume encerrado no 

interior de uma construção, por extenso e complexo que este seja, mas sim às 

qualidades volumétricas e rítmicas que provocam os seus elementos construtivos no 

utilizador ao mover-se no seu interior. Por meio do movimento, “el espacio deja de ser 

un mero vacío entre masas para convertirse en un ente activo” (Maderuelo, 2010. p. 

29). 

 

Mas para que a construção física, passe de um mero volume passivo, para um vazio 

enquanto espaço, é necessário que o utilizador passe de uma mera sensação de 

utilização para uma interpretação activa e intuitiva. Neste sentido, o espaço apresenta-

se como um tema presente na arquitectura, por parte de quem a utiliza, passando 

assim do campo da constatação para o da reflexão. 

 

Partir da ideia de que o espaço tem o seu pleno sentido por meio do movimento, 

pondo em evidência sequências e ritmos, considerando o tempo como um elemento 

fundamental e indissociável unido a este. A ideia de um contínuo espaço-tempo foi 

inicialmente pensada “al proponer la ideia de la visión cinética” (Maderuelo, 2010, p. 

29), que se encontra exposta também na Teoria da Relatividade de Albert Einstein 

enunciada em 1905 e anteriormente referida. 

 

De facto em arquitectura existe realmente o elemento tempo, ou melhor, esse 

elemento é indispensável à actividade de construção. Desde a primeira cabana, da 
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primeira caverna do homem primitivo à igreja, à escola, ao escritório, todas as obras 

de arquitectura, para serem compreendidas e vividas, requerem o tempo da 

caminhada, ou seja a quarta dimensão do espaço. 

 

A quarta dimensão, como afirma Bruno Zevi (2011, p. 23) “é uma qualidade 

representativa do espaço, um elemento da realidade do objecto que um pintor, por 

exemplo, pode referir, projectando num plano”.  

 

Na escultura, sucede a mesma coisa: o movimento de uma figura de Boccioni97 é uma 

qualidade própria da estátua que o observador contempla e que deve reviver 

psicologicamente e visualmente. 

 

Em arquitectura, no entanto, o fenómeno é totalmente diferente e concreto, ou seja, 

aqui o “homem que, movendo-se no edifício, estudando-o de pontos de vista 

sucessivos, cria, por assim dizer, a quarta dimensão, dá ao espaço a sua realidade 

integral” (Zevi, 2011, p. 22). 

 

Mas a apreensão visual do espaço pressupõe um observador/ utilizador que a realize 

e a consideração da existência de tal elemento é um factor de enriquecimento, pela 

criação de situações várias, para o dimensionamento do espaço. Assim, por exemplo, 

no caso teórico dum espaço organizado a três dimensões por um ponto existem duas 

hipóteses: ou o observador se mantem fixo ou o observador se movimenta, o que 

significa que num e noutro caso o observador vê o espaço de modos diferentes, no 

primeiro estaticamente, no segundo de uma forma dinâmica. E no caso do espaço ser 

organizado a quatro dimensões as mesmas hipóteses podem verificar-se: observador 

fixo ou em movimento, criando igualmente situações novas na relação espaço-

utilizador. 

 

Deslocando o seu corpo, e como afirma Fernando Távora (2006, p. 14) “o homem 

organiza o espaço que o cerca, criando formas, umas aparentemente estáticas, outras 

claramente dinâmicas”. 

 

                                            
97 Umberto Boccioni (1882-1916) foi um pintor e escultor italiano, do movimento futurista. É talvez o mais célebre 

futurista italiano. Estudou pintura impressionista e pós-impressionista em Paris, e depois em Veneza, na Academia de 
Belas Artes. Realizou atividades de ilustrador e produtor de cartazes. Foi aluno de Giacomo Balla, outro integrante da 
vanguarda futurista. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Futurismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Italiano
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Escultura_do_impressionismo&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3s-impressionismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
http://pt.wikipedia.org/wiki/Veneza
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Apenas a arquitectura, entre todas as artes, é capaz de dar ao espaço o seu pleno 

valor. Ela pode rodear o utilizador de um vazio a três dimensões e o prazer que dela 

se consegue extrair é um factor que só esta pode dar. A pintura pode pintar o espaço, 

a poesia, pode sugerir a imagem, a música pode dar uma sensação análoga, mas a 

arquitectura tem a ver directamente com o espaço, utiliza-o como um material, 

colocando o homem no centro dele. 

 

Mas ainda, que o espaço, possa ser ignorado, este age sobre o homem e pode 

dominar o espírito deste. Uma grande parte do prazer que o homem recebe da 

arquitectura, surge na realidade, da utilização do espaço. 

 

Mesmo de um ponto de vista utilitário, o espaço é logicamente o fim do homem, 

delimitá-lo é o objectivo do construir. Quando se constrói, nada mais se faz que 

destacar uma conveniente quantidade de espaço, encerrando-o e protegendo-o, 

surgindo deste factor toda a arquitectura. 

 

Esteticamente, porém, o espaço tem um importância ainda maior. O arquitecto 

modela-o como o escultor faz com o barro, desenha-o como obra de arte, tenta por 

fim, por intermédio do espaço, suscitar um determinado estado de espírito nos que 

entram nele. 

 

Para o conseguir, recorre mais uma vez ao movimento: é este o valor que ele tem para 

o homem e como tal entra na consciência física deste. Este adapta-se instintivamente 

aos espaços nos quais está, projecta-se neles, enchendo-os idealmente com os seus 

movimentos. Tomando como exemplo, quando se entra pelo fundo de uma nave de 

uma igreja e tem diante dos olhos uma longa perspectiva de colunas, começa-se, 

quase por impulso, a caminhar em frente porque assim o carácter desse espaço o 

sugere. Ainda que o utilizador esteja parado, a vista é levada a percorrer a perspectiva 

e este segue-a com a imaginação. 

 

O espaço sugere um determinado movimento, pois uma vez que esta sugestão se faz 

sentir, tudo o que estiver de acordo com ela parecerá ajudar o utilizador, e tudo o que 

a ela se opõe parecerá inoportuno e desagradável. 

 

Como anteriormente foi descrito, o espaço como valor arquitectónico é rico e 

complexo, introduzindo o valor espaço-tempo, valorizando o movimento, a direcção e 
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o ritmo. Conseguida através dos sistemas de recepção, constituídos pela visão, 

audição, tacto e olfacto, incorporando para a sua apreensão a qualidade espacial de 

todos os sentidos do homem, de modo a fornecer informações sobre o ambiente que o 

rodeia. 

 

A noção de espaço-tempo reflecte a concepção desenvolvida pelas vanguardas 

modernistas. Reflectindo as novas concepções espaciais, que baseavam-se num 

“espaço fluído, leve, contínuo, aberto, infinito, secularizado, transparente, abstracto, 

indiferenciado, em total contraposição ao espaço tradicional que é diferenciado 

volumetricamente, de forma identificável, delimitado, específico e cartesiano” 

(Montaner, 2001, p. 28). 

 

Esta nova modalidade de espaço, foi denominado por alguns como espaço-tempo, em 

relação à Teoria da Relatividade de Albert Einstein e à introdução da variável do 

movimento. 

 

Para ser possível compreender o homem, “é necessário ter uma noção acerca dos 

seus sistemas de recepção e do modo como a cultura transforma a informação que 

estes últimos fornecem” (Hall, 1986, p. 56). O aparelho sensorial do homem é definido 

por dois tipos de receptores.  

 

Os receptores à distância, que se referem aos objectos afastados e que são os olhos, 

os ouvidos e o nariz e os receptores imediatos, que exploram o mundo próximo, pelo 

tacto, graças às sensações da pele, que as mucosas e os músculos transmitem. 

 

A percepção do espaço através da audição e da visão segundo Edward Hall98 (1986, 

p. 86) “permite uma dupla leitura do espaço, conseguida através destes dois 

sistemas”.  

 

O nervo óptico contém cerca de dezoito vezes mais neurónios do que o nervo coclear, 

podendo-se afirmar que transmite pelo menos dezoito vezes mais informação. De 

facto é possível, que nos indivíduos normais, os olhos sejam informadores mil vezes 

mais eficazes do que os ouvidos. Ou seja, a percepção do espaço, implica “pontos de 

                                            
98

 Edward T. Hall é professor de antropologia na Northwestern University e tem dedicado uma particular atenção aos 

problemas das relações interculturais e às dificuldades de comunicação através das fronteiras, criadas pelas diferenças 
culturais. 
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referência puramente visuais, tais como o alargamento e o estreitamento do campo 

visual conforme o espectador se aproxima ou afasta de um objecto dado” (Hall, 1986, 

p. 82). 

 

A percepção do espaço não implica o que pode ser percebido, mas igualmente o que 

pode ser eliminado. Segundo as culturas, os indivíduos aprendem desde a infância,  

sem o saberem, a eliminar ou a conservar com atenção tipos de informação muito 

diferentes. Uma vez adquiridos, estes modelos perceptivos parecem tornar-se fixos 

para toda a vida.  

 

As experiências táctil e visual do espaço estão tão intimamente associadas sendo 

impossível separá-las. A propósito da percepção do espaço é possível introduzir “a 

distinção entre duas formas de espaço: o espaço táctil separa as pessoas dos 

objectos, enquanto que o espaço visual separa os objectos uns dos outros” (Hall, 

1986, p. 74). Sublinhando a diferença entre dois tipos de espaço e as suas relações 

com a experiencia global do espaço, indicando-se que a perspectiva científica não é 

senão um trompe l’oeil99, que impede o artista de dar a experiência do espaço na sua 

plenitude. 

 

As relações que o homem mantém com o seu meio ambiente dependem ao mesmo 

tempo do seu aparelho sensorial e do modo pelo qual este se encontra condicionado a 

reagir. 

 

Da mesma maneira, uma obra de arquitectura gera um todo indivisível de impressões. 

O encontro ao vivo com a Casa da Cascata, de Frank Lloyd Wright, funde numa 

experiência totalizante e única a floresta com os volumes, as superfícies, as texturas, 

as cores os sons e os aromas. Uma obra de arquitectura não é experimentada como 

um conjunto de imagens isoladas, mas sim, através da sua presença material e 

espiritual (ambiente). 

 

A extrema sensibilidade da pele às mudanças de temperatura e de textura possibilita 

duas faculdades sensoriais suplementares, cujo papel não consiste somente em 

assinalar ao indivíduo as alterações afectivas ocorridas nos outros, mas também em 

                                            
99

 Trompe-l'oeil é uma técnica artística que, com truques de perspectiva, cria uma ilusão óptica que mostra objectos ou 

formas que não existem na realidade. Provém de uma expressão da língua francesa, que significa engana o olho,  
sendo utilizada principalmente em pintura ou na arquitectura. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Perspectiva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilus%C3%A3o_%C3%B3ptica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura
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fornecer-lhe acerca do meio uma informação da natureza particularmente pessoal. No 

homem, o sentimento do espaço está ligado ao sentimento do Eu, que está por sua 

vez em relação intima com o ambiente. Deste modo, certos aspectos da personalidade 

ligados à actividade visual, quinestésica, táctil, térmica, podem ver o seu 

desenvolvimento inibido ou, pelo contrário estimulado pelo ambiente em que estão 

inseridos. 

 

Através do sistema sensorial, o homem constrói a sua percepção do espaço em que 

está inserido. Esta percepção/ reconhecimento está à partida facilitado, por ser a 

arquitectura um resultado fabricado pelo homem, em todos os sentidos. Sendo a 

apropriação da obra arquitectónica sempre realizada de forma segmentada, onde a 

reconstrução do todo será sempre resultado do somatório das partes que o compõem. 

 

A apropriação do espaço e a sua consequente percepção, requer o movimento por 

parte do observador/ utilizador, sendo este possível graças ao complexo sistema e 

distribuição de informação, captada pelos receptores sensoriais e projectada no 

espaço e no tempo. 

 

Tal como a música, também a arquitectura é abrangida pelos seus ambientes, 

sensações e emoções. Como dizia Le Corbusier apud Jorge Pinto100 (2005, p. 228), o 

papel de “lárchitecture cést emouvouir”. Mesmo quando perdida de funcionalidade ou 

a finalidade utilitária que justificou a sua construção e esgotada a reconversão dos 

valores de uso que a mantiveram operativa, permanece a finalidade subjectiva, 

através da vivência estética que continua a conferir sentido à imagem nua do ready-

made101. 

 

Por si só, as formas arquitectónicas, na sua materialidade, com as suas tensões e 

forças, expressam-se sobre o utilizador sob uma espécie de comunicação, onde o 

sujeito e o espaço arquitectónico interactuam em termos de empatia, uma espécie de 

identificação e projecção de forças. 

 

                                            
100

 Jorge Pinto é arquitecto, formado pela Faculdade de arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa em 1984, 

sendo doutorado pela Escola Técnica Superior de arquitectura da Universidade Politécnica de Madrid em 1998. 
101

 O ready-made é uma manifestação artistica, cuja utilização foi iniciada por Marcel Duchamp, com o objectivo de 

romper com a normalidade da operação artística, uma vez que se trata de apropriar-se de algo que já está feito, 
através da utilização de produtos industriais, realizados com uma finalidade prática e não artística (urinol de louça, pá, 
roda de bicicleta), elevando-os à categoria de obra de arte. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp
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A partir de Walter Gropius102 é possível reconhecer igualmente “o poder psicológico da 

arquitectura sobre o ser humano” (Pinto, 2005, p. 228) para quem as relações 

espaciais, as proporções e as cores controlam as funções psicológicas. 

 

A arquitectura conforma espaços, âmbitos e ambientes a partir dos limites 

desenhados, construídos, simplesmente enunciados ou mesmo virtuais e com eles 

orienta e manipula a percepção e a vivência do utilizador. 

 

Através das suas expressões formais, pela geometria, proporção, escala, materiais, 

luz, sombra, cor, etc, que constituem elementos ambientadores e indicadores de 

orientação espacial, que obedecem a códigos culturais, conduzem a percepção 

guiando os movimentos corporais através de um passeio arquitectónico. 

 

A expressão do espaço confere-lhe estímulos, cria-lhe expectativas, proporciona-lhe a 

eleição de enquadramentos exteriores, delimita, abre, conforma e convida a reter o 

olhar e a permanecer, condicionando o campo de acção. Os próprios ritmos 

arquitectónicos imprimem ritmos à vida ou entram em interacção com o próprio 

utilizador, desde os níveis mais subtis da vivência, gerando-se assim espaços de 

virtualidades comportamentais. 

 

Espaços que reflectem essas mesmas virtualidades, através da imaginação e de uma 

leitura poética dos mesmos, atribuindo assim ao espaço uma determinada estrutura 

espacial.  

 

O espaço percebido pela imaginação não pode ser um espaço indiferente entregue 

somente à mensuração e à reflexão do arquitecto. É um espaço vivido e perceptível 

pelo ser humano. Como afirma Gaston Bachelard103 (1996, p. 19), no seu livro A 

Póética do Espaço104, o espaço é “vivido não em sua positividade, mas com todas as 

                                            
102

 É considerado um dos principais nomes da arquitetura do século XX, tendo sido fundador da Bauhaus, escola que 

foi um marco no design, arquitectura e arte moderna. Foi director do curso de arquitectura da Universidade de Harvard. 
Gropius iniciou a sua carreira na Alemanha, sendo este o seu país natal, mas com a ascensão nazi na década de 
1930, emigrou para os Estados Unidos e lá desenvolveu a maior parte da sua obra. 
103

 Gaston Bachelard (1884-1962) nasceu em Paris. Foi um filósofo e poeta francês que estudou sucessivamente as 

ciências e a filosofia. O seu pensamento era focado principalmente em questões referentes à filosofia da ciência. 
104 A Poética do Espaço é um livro de gaston Bachelard de 1989.  Trata da espiritualidade da obra de arte, ou seja, faz 

uma descrição geral dos caminhos que os artistas percorrem para chegar à materialização da criação artística, em 
poucas linhas, trata dos processos cognitivos para se chegar à realização de um projecto artístico. 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bauhaus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Design
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_moderna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Harvard
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1930
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1930
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/1884
http://pt.wikipedia.org/wiki/1962
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_da_ci%C3%AAncia
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parcialidades da imaginação. Em especial quase sempre ele atrai. Concentra o ser no 

interior dos limites que protegem”. 

 

A sedução e o interesse por parte do utilizador de perceber e construir uma 

determinada leitura do espaço, só é conseguida porque este “convida à acção, e antes 

da acção a imaginação trabalha (Bachelard, 1996, p. 31). Permitindo assim que o 

utilizador crie uma determinada história para um determinado espaço, tendo assim um 

determinada interpretação deste. 

 

A interpretação por parte do utilizador/ observador de um determinado espaço, só é 

possível, porque este permite uma leitura poética de uma determinada estrutura 

espacial, ou seja “com um detalhe poético, a imaginação coloca-nos diante de um 

mundo novo” (Bachelard, 1996, p. 143). 

 

A mediação perceptiva e sensitiva do corpo, o efeito da sua presença física, permite 

explorar zonas de multivalência estética, acrescentando ao “espaço novos espaços” 

(Nunes, 2001, p. 92).  percebendo-se assim que o espaço pode ser interpretado como 

uma revelação da obra. 

 

A obra permite aceder à inevidência das coisas, a uma experiência de espaço, através 

da mediação perceptiva e sensitiva do corpo. Sendo que através desta percepção se 

aproxima-se de uma concepção de espaço, cujo sentido é conferido pela presença 

dos corpos. 

 

Ainda que o espaço arquitectónico  não seja determinante de comportamento humano, 

as codificações formais impostas pelos limites perceptivos, pelo uso, pelos materiais 

construtivos, pela cor e pela luz, geram determinadas circunstâncias positivas e 

negativas que condicionam o habitar. Deste modo, a humanização do espaço na 

arquitectura deverá ultrapassar a determinação funcional na criação de ambientes, sob 

uma ideia lata de conforto, de bem-estar ligado ao sentir da vivência que deverá 

englobar os vários matizes de conforto físico, ou seja, térmico, acústico e ergonómico, 

associado contudo também, a uma sensação de conforto estético de alcance 

psicológico. 
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O espaço é por sua natureza ilimitado, etéreo, invisível e intangível, pelo que só é 

compreensível e avaliável, como expansão contida a partir da percepção dos seus 

limites ou barreiras materiais construídas ou perceptivas que o delimitam.  

 

A percepção, a vivência e a recepção do espaço arquitectónico dependem da 

manipulação intencional do limite produzido através do desenho, e materializado na 

construção. A arquitectura vê-se assim como a arte de projectar e construir o espaço 

habitável, qualificando-o através da definição imposta pela delimitação.  

 

A produção e a percepção do espaço arquitectónico nunca devem estar dissociadas. 

Enquanto o arquitecto projecta procura conferir sentido intencional a cada risco, que 

irá constituir um determinado limite na contrução. Cada opção de desenho vai ao 

encontro de determinadas razões, tentando antever distintos níveis de vivência relativa 

ao modo de habitar do utilizador.  

 

De um modo recíproco, na percepção do espaço por parte do utilizador, ao interpretar 

refaz-se, em certa medida, o processo inverso que levou à produção e concepção. 

Vai-se ao encontro de possibilidades do modo de formar que esteve na sua origem. 

 

Desta maneira, interpretar uma determinada obra, consiste em passar e ver através 

das diversas camadas que a formam, que vão da forma perceptiva mais aparente, aos 

aspectos emergentes da realidade, até serem alcançados os conteúdos mais latentes, 

onde se revelam parte dos sentidos mais profundos. 

 

Merleau-Ponty estabelece uma relação entre uma “dimensão sensível e visível e uma 

dimensão profunda e latente” (Pinto, 2005, p. 213). Na sua obra Le visible et 

l´invisible105, o autor fala de uma primeira visibilidade, que corresponde a uma 

visibilidade aparente das coisas, e de uma segunda visibilidade, referente às 

dimensões ocultas. 

 

 

  

 

 

                                            
105

 Ensaio elaborado por Merleau-Ponty em 1959. Onde este realiza uma pesquisa numa direcção ontológica, numa 

relação com o ser e o mundo que este habita. 
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 4.4. Estudo de uma Obra Paradigmática 

 

Museu do Quai Branly – arquitecto Jean Nouvel 

 

O museu do Quai Branly ou Museu das Artes e Civilizações da África, Américas, Ásia 

e Oceânia, foi pensado para albergar, uma colecção de forma a provocar um contraste 

de emoções, causados por objectos primitivos em relação à cultura ocidental. 

 

O projecto é da autoria do arquitecto Jean Nouvel, que ganhou o respectivo concurso 

para a sua elaboração. Desenvolvendo um programa cujo principal interesse é a 

encenação das artes não europeias. Imaginando uma grande galeria museográfica, 

simbolicamente situada no meio da natureza, onde o edifício apresenta-se, como uma 

terra de acolhimento. 

 

O museu do Quai Branly é o terceiro equipamento cultural parisiense de Jean Nouvel. 

Depois do Instituto do Mundo Árabe106 e da Fundação Cartier107, o Quai Branly, 

apresenta-se como um projecto mais complexo no seu aparato simbólico. 

 

O museu agrega três módulos distintos, a galeria, os imóveis Branly e Auvent, 

reservados à administração, que são uma continuidade rítmica dos edifícios 

haussmannianos, situados sobre o Quai Branly, jogando com as paredes vegetais 

realizadas pelo botânico Patrick Blanc108, e o edifício da rua de L’Université, ocupado 

pelos ateliers de restauro e a livraria, com pinturas parientais de artistas aborígenes. 

 

A implantação do projecto afirma-se pela excelente inserção urbana. Uma construção 

alongada e estreita, quatro andares mais baixos que as construções ao seu redor, 

seguindo a curva do Sena, e implantado num jardim desenhado por Gilles Clement109. 

 

 

                                            
106

 O Instituto do Mundo Árabe, localizado próximo a Catedral de Notre Dame, na área central de Paris é um centro 

cultural com museu, espaços para exibições, uma biblioteca, um centro de documentação, um auditório, um 
restaurante, oficinas infantis e escritórios. 
107

 É uma Fundação sem fins lucrativos em Paris. É um edifício que foi concebido como um centro de criação e 

exposição de arte contemporânea. 
108

 Patrick Blanc é um botânico frânces. Trabalha no Centro Nacional Francês para a pesquisa científica, onde se 

especializou em plantas de florestas tropicais. É o criador da inovadora e moderna parede verde, ou jardins verticais. 
109

 Gilles Clément é um paisagista, botânico, entomologista, ecologista e escritor francês . 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Botanist&usg=ALkJrhik1g48CnwJ8E1qzEtn_ZWtI1KJ7g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/French_National_Centre_for_Scientific_Research&usg=ALkJrhj-LjFQkdfo6opwMukdVnbcr7IdPA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tropical_forests&usg=ALkJrhhQZKMxkNpCPi5p9QuygvpwfV_HgQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Green_wall&usg=ALkJrhjlyoyNXE5m8IAEdUy9sYhIeMjAbg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=fr%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Paysagiste&usg=ALkJrhhAVwTueRKYyFftE6LmKsoFLgd_Ow
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=fr%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Botaniste&usg=ALkJrhj50nQnzWD3agYtyQO61XucKIMcuA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=fr%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Entomologue&usg=ALkJrhiDWvzQCtIK2GWgGB8OcuMjOvxnvw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=fr%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/%25C3%2589cologue&usg=ALkJrhh61m6ecBCRJTkd3vJ4OW9Tb1Oy6g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=fr%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/%25C3%2589crivain&usg=ALkJrhg1gYBU5zJwC_kOHTUs2qkenN8vRw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=fr%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/France&usg=ALkJrhhBkCH-VRHRM77yRFHIy3EoQfdW7Q
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Assim, aquilo que poderia ser pensado como um espaço museográfico retirado do 

espaço urbano, apresenta uma forte vontade de pertença a Paris, ao centro da capital 

onde se encontra, pois no próprio interior do museu, este relaciona-se com marcos 

importantes da cidade, como a Torre Eiffel e o Sena, bem como do seu terraço com o 

Grand Palais, Montmarte e o Trocadéro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 39 – Ortofotomapa, adaptação a partir de Google Earth. (Google)   

 

 

O edifício propõe uma arquitectura radicalmente diferente tanto ao nível  da sua forma 

quanto ao seu funcionamento. O Quai Branly é a materialização positiva da posição 

que o arquitecto defende, como o próprio o afirma como uma arquitectura da emoção, 

em ligação directa com a espessura da atmosfera, com o vegetal, com a história dos 

lugares, com a geografia. 

 

O museu do Quai Branly, define-se como um espaço curvilíneo e aéreo, composto por 

dois elementos cénicos principais: uma rampa de acesso, fortemente iluminada, de 

180 metros de comprimento, que permite o acesso à galeria principal de 250 metros 

de comprimento e que é composta por uma atmosfera de uma semi-obscuridade, 

atribuindo assim ao espaço um dimensão misteriosa. 
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lustração 40 – Vista exterior do museu do Quay Branly. (Ilustração nossa, 2012) 
 

Nesta enorme galeria, o visitante é convidado a deslocar-se num espaço organizado à 

volta de um imenso silo de vidro, uma reserva na qual estão acumulados grande parte  

dos instrumentos musicais destas culturas. 

 

Todo o projecto, é pensado de forma a proteger esta colecção da luz e para captar os 

escassos raios de sol indispensáveis para a vibração e acomodação das diversas 

atmosferas, correspondentes a cada um dos continentes representados. 

 

É um lugar marcado por símbolos da selva e do rio, e pela obsessão da morte e do 

esquecimento. De facto, e como define Jean Nouvel “el símbolo sempre está en 

relación con el sentido, y la arquitectura está obligada a producir sentido” (Nouvel, 

2002, p. 11). 
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Seguindo a ideia defendida pelo autor, todas as noções acerca de carácter são muito 

importantes em estudos que determinam e classificam um determinado projecto. 

Como no caso do Quai Branly, marcado por uma triologia: o real, o imaginário e o 

simbólico. Sendo estes parâmetros que permitem explorar ao máximo a dimensão do 

carácter da obra. 

 

Sem duvida que este projecto também se trata de uma decisão de ordem simbólica: 

realizar um museu sobre a história e evolução do Homem, é um acto delicado no 

sentido simbólico, porque enfrenta uma colecção de objectos que possuem um 

significado muito particular.  

 

Este apresenta-se como um refúgio definido pelas marcas de civilizações passadas. 

Apresentando-se como um espaço habitado, onde dialogam histórias ancestrais dos 

homens que ao descobrir a sua condição humana, inventaram deuses e crenças. É 

um espaço ao mesmo tempo único, estranho, poético e perturbador. Não querendo 

contudo realizar um projecto, que como afirma o autor “no quería crear una espécie de 

lugar triunfante de la arquitectura ocidental que expresase muy claramente que esos 

objectos habían sido cortados de cuajo y exhibidos de la manera más directa y seca” 

(Nouvel, 2002, p. 12).  

 

Este queria projectar um lugar muito ambíguo, que sugerisse que o espaço havia sido 

criado para acolher os tais objectos misteriosos de outras civilizações, para que na 

medida do possível, continuassem a ter uma vida.  

 

O projecto define-se como algo relacionado com o mistério dos objectos que se 

encontram dentro do museu e da ligação com os seus lugares de origem, construindo 

um lugar que não tem nada haver com os seus lugares iniciais, mas que é marcado 

pela penumbra, pelo vegetal e pelo orgânico, permitindo colocar o observador/ 

utilizador numa posição que reconheça essa relação entre a arquitectura e o seu 

conteúdo, através de um significado poético e simbólico. 

 

Devido ao seu conteúdo, este museu, podia ser pensado como um projecto arcaico, 

como expressão de uma regressão. Mas de facto não se trata disso, este apresenta-

se como um espaço contemporâneo e tecnológico, contrastando ao mesmo tempo 

aquilo que representa, com a sua definição espacial. 
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Para se chegar ao resultado final, foram aplicadas as técnicas mais avançadas: os 

vidros de grandes dimensões, impressos com imensas fotografias; os suportes 

digitais, aleatórios quanto ao seu tamanho e posição, parecem árvores ou totems; 

estruturas de madeira colorida são cobertas de células fotovoltaicas, entre outros 

exemplos.  

 

O projecto apresenta-se como algo que se dilui na cidade de Paris, na sua paisagem, 

onde a matéria parece desaparecer, tendo-se a impressão de que o museu é um 

refúgio sem fachada no meio de um bosque. A sua fachada inicial, é como se não 

existisse, materializada através de um enorme plano de vidro, que permite uma 

relação directa com a cidade.  

 

O espaço exterior ao museu, é composto por um grande jardim, que ao mesmo tempo, 

existe como um prolongamento dos espaços públicos da cidade. Este permite uma 

continuidade dos percursos que existem em Paris, atribuindo ao mesmo tempo um 

carácter exótico, pelo tipo de vegetação utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lustração 41 – Planta de cobertura. (El Croquis, 2002, p. 202) 
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lustração 42 – Corte longitudinal. (El Croquis, 2002, p. 204) 
 

O percurso inicia-se dentro do museu. A partir da definição de uma primeira rampa, 

caracterizada através da sua forma ondulante e sinuosa. Esta permite o acesso a 

partir da entrada até à galeria principal de exposições. A sua forma sinuosa, permite 

uma forte relação com espaço, que se começa a perceber como sendo um único e 

grande espaço de exposição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustração 43 – Cortes transversais. (El Croquis, 2002, p. 208 e 209) 
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Esta rampa representa o início do percurso, como um espaço, marcado pelo 

movimento que define uma clara transição entre os espaços secundários e o 

verdadeiro espaço caracterizador deste museu, a galeria principal de exposições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustração 44 – Vistas interiores do museu do Quay Branly. (Ilustração nossa, 2012) 
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A galeria principal é iniciada por uma segunda rampa. Esta distingue-se da primeira 

pela linguagem e materialidade, sendo no entanto uma continuidade da rampa inicial.  

 

Esta diferenciação está relacionada com a tentativa do arquitecto de distinguir a 

contemporaneidade do projecto, com o propósito da sua existência, pois os espaços 

que antecedem a segunda rampa, relacionam-se com um determinado período da 

actualidade, enquanto que o espaço da grande galeria relaciona-se com o tipo de 

exposição que nela existe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustração 45 – Vista interior do museu do Quay Branly. (Ilustração nossa, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 46 – Corte longitudinal. (El Croquis, 2002, p. 205) 
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A transição entre as duas é feita através de um espaço que permite perceber 

realmente a passagem para a entrada da galeria de exposições. Este espaço é 

caracterizado por um corte quase temporal, permitindo uma relação espaço/ tempo 

entre espaços caracterizados por uma enorme depuração dos materiais e cores, para 

um marcado por uma atmosfera muito própria, revestido por materiais 

caracterizadores do tempo e das zonas geográficas representadas na exposição 

principal. 

 

Ao percorrer a segunda rampa, o utilizador/ observador tem a percepção de estar a 

entrar num grande espaço. Marcado pela luz, pelas cores, pelas texturas, pelos sons, 

pelos cheiros, percebendo assim, que está dentro de uma grande caixa, na qual pode 

movimentar-se livremente. Percebendo uma relação entre o edifício e os elementos 

simbólicos das civilizações, da montanha, do deserto, da savana, da selva, excluindo 

contudo todo o aparato de certo modo pitoresco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 47 – Planta do piso da galeria principal de exposições. (El Croquis, 2002, p. 208 e 209) 

 

A utilização de certos componentes, que caracterizam este projecto, como por 

exemplo a ideia do vegetal e do orgânico, reafirmam a ideia que se converte em 

reveladora da condição própria do projecto. O essencial dos jogos com a natureza 

procede de uma certa ambiguidade, permitindo que este se organize em torno de uma 

determinada paisagem, sendo a função do vegetal de estruturante como princípio 

conceptual, ou seja, os materiais vegetais e orgânicos convertem-se em materiais 

arquitectónicos. A natureza recriada permite converter o projecto numa determinada 

geografia espacial, composta de elementos de várias partes do globo,  caracterizada 

de alguma maneira entre o real, o imaginário e o simbólico. 
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Toda a história contada neste museu permite relacionar a sustentabilidade da 

arquitectura, com a sua relação da percepção por parte do observador/ utilizador. 

Toda a ligação que existe entre a luz os materiais e a matéria construída e 

manipulada, está directamente relacionada para a forma de como o corpo apreende e 

percepciona o espaço. De facto existe em todo o edifício diferentes aspectos em 

função da hora do dia, do tempo e do tipo de luz que entra no espaço, se é de dia ou 

de noite, etc.  

 

De facto esta consciência poética do espaço e do modo como o corpo se relaciona e 

interpreta as suas características permitem facilmente, que a arquitectura adquira uma 

dimensão poética e metafísica por parte do utilizador. 

 

Uma das tarefas da arquitectura é estabelecer uma conexão com a duração, com a 

subtileza de certas percepções, fazendo estas partes integrantes de uma determinada 

forma de habitar o espaço, por parte do corpo humano.  

 

Existem construções e programas que assumem esta condição porque são obrigadas 

a assumirem uma posição simbólica, como acontece no museu do Quai Branly, 

contudo este factor não entra em contradição com a dimensão temporal e de lugar de 

vivência e de experiências que é a arquitectura. Esta define-se como um espaço que 

pode ser de espectáculo porque corresponde a uma certa ideia, ou então pode 

provocar uma determinada percepção no utilizador. 

 

Um determinado espaço pode ser definido pela sua geometria, pela sua forma e pelas 

suas dimensões, como também e principalmente pelas suas características 

perceptivas. Esta definição é conseguida por uma construção da percepção do 

espaço. No caso em estudo, esta percepção é definida por imagens, algumas delas 

deformadas, em resumo, a uma espécie de colagem visual de diversos elementos, 

que constroem um todo. Esta sobreposição complexa de imagens, não tanto na 

questão da geometria do espaço, mas sim nos elementos que definem o espaço, 

como a luz, as imagens programadas para interferir e criar outra natureza, numa 

espécie de interferência entre os elementos físicos e os ambientais. 

 

No museu do Quai Branly o espaço não é limitado à sua definição geométrica. Este é 

definido através da destruição do espaço no seu limite físico, utilizando reflexos, 

sombras, transparências e claros-escuros. Podendo-se afirmar que o espaço se define 
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pelas suas qualidades ambientais, que permitem criar um jogo construtivo de 

proporções e espaços.  

 

O espaço constrói-se portanto através de uma continuidade, conseguida inicialmente 

através de uma relação com a cidade, com as suas ruas e sistemas de organização, 

passando depois para o interior do edifício, onde os espaços são encadeados, como 

numa sequência cinematográfica , criando assim, uma ligação e interferência entre 

eles, porque os seus limites físicos, passam a ser os da percepção do corpo no 

espaço. 

 

Já dentro da grande caixa, o percurso arquitectónico é definido através da existência 

de um enorme corpo, que existe como um vírus mutante que ganha várias formas ao 

longo do espaço expositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 48 – Vista interior do museu do Quay Branly. (Ilustração nossa, 2012) 

 

Este corpo é caracterizado pelo material que é revestido, uma espécie de pele, que 

pelas formas que vai adquirindo, permite criar espaços de pausa ao longo do percurso, 

bem como recantos nos quais os utilizadores, podem visualizar a exposição, contendo 
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também informações sobre esta, através de ecrãs digitais e de informações inscritas 

no próprio material de revestimento. 

 

Este corpo-limite  contínuo, que conduz e direcciona o utilizador/ observador, introduz 

no espaço a necessidade da utilização dos sentidos para o poder perceber, 

nomeadamente o tacto. Sendo este sistema sensorial, na arquitectura, menos utilizado 

do que o da visão, neste caso concreto, este edifício apela ao toque dos seus 

elementos. As mãos neste caso, tornam-se os olhos do utilizador, tornando-se assim 

órgãos para o pensamento. 

 

A sobreposição dos materiais e das percepções que estes criam definem este 

arquitectura, criando uma condição sedutora e secreta nos seus espaços. Este factor 

cria um poder de sedução nos espaços que são encadeados ao longo do percurso 

criando assim um interesse de experimenta-los e vivê-los por parte de quem os habita.  

 

A sedução e o mistério existe portanto como identidade do projecto, funcionando como 

parâmetros complementares, proporcionando algum prazer na apropriação dos seus 

espaços. Existem como uma questão de estética e de tomada de posição sobre o que 

se considera que tem valor. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ilustração 49 – Vista interior do museu do Quay Branly. (Ilustração nossa, 2012) 
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O percurso dentro da galeria de exposições, é definido através de um conjunto de 

vazios, delimitados pelo corpo anteriormente descrito. Estes vazios, permitem 

perceber que o espaço da grande galeria é sempre o mesmo, sendo somente 

delimitado por limites físicos e cuja sonoridade do espaço, por exemplo, manifesta-se 

de uma forma livre e contínua, ou seja ao utilizar o espaço, tem-se a clara noção que 

se está dentro de uma enorme caixa, e que todos os seus utilizadores, respiram o 

mesmo ar e ouvem os mesmos sons. 

 

Ao percorrer estes vazios, que definem o percurso, o utilizador tem a percepção da 

complexidade do espaço que o envolve, das sobreposições que existem e das 

multiplicidades dos materiais, fazendo com que em determinadas situações, este se 

sinta completamente abrangido pelo espaço.  

 

Esta noção da complexidade espacial, faz com que o utilizador, tenha por vezes de 

parar no espaço para se poder situar novamente neste, pois em certas situações a 

cenografia espacial é de tal forma densa que acaba por engolir e envolver 

completamente quem o habita. 

 

Cria-se assim um espaço definido pela ilusão, pela sedução e pela alusão. Os 

contornos e as silhuetas são difusos, de forma a criar espaços que não podem ser 

delimitados com clareza.  

 

Os espaços internos são caracterizados por uma consequente abolição de uma 

percepção dominada por um ponto de vista dominante, ou seja são espaços isótropos 

e estendidos até ao infinito, fazendo com que o utilizador esteja numa constante 

ambiguidade em relação aos espaços e aos seus limites físicos. 

 

Definindo assim o espaço através de um jogo quase perverso e como afirma Jean 

Nouvel, “la arquitectura es la búsqueda de la forma de los placeres de los lugares. Y 

este placer, a veces, se alcanza por médios que pertenecen al género de la mentira 

[...] por ejemplo los reflejos. Es un juego que me interesa, un juego con la virtualidade” 

(Nouvel, 2002, p. 25). É sem dúvida um jogo de virtualidade, que transmite  as 

percepções e sensações do espaço, utilizando meios muito sofisticados para produzir 

enganos desta natureza, permitindo assim a necessidade de associação a uma certa  

curiosidade intelectual por parte de quem utiliza o espaço. 
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O jogo da matéria está ligado neste projecto sem dúvida alguma a uma actitude 

intelectual de questionar a natureza do espaço e do vazio. Este caracteriza-se como 

algo que está e é preenchido pelo corpo quando se movimenta neste, permitindo o seu 

consequente reconhecimento. Como afirma Jean Nouvel “el vacío es algo fascinante, 

pues hoy en día muchos parámetros nos conducen hacia una anulación de la forma y 

a la vez hacia una eliminación de materia” (Nouvel, 2002, p. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 50 – Vistas interiores do museu do Quay Branly. (Ilustração nossa, 2012) 
 

A arquitectura permite relacionar o espaço com o corpo, permitindo ampliar as 

percepções do mundo exterior, da cidade, do natural, de outras pessoas e das suas 

acções, mais que encerrando-as e impedindo-as de as realizar.  

 

Até ao ponto que é capaz de gerar por si mesma ambientes artificiais e autónomos 

focados na percepção dos seus espaços, permitindo assim, não ser visível e óbvio, 

não mostrando os mecanismos que produzem tais efeitos. 
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No museu do Quai Branly, toda a sua energia é direccionada para a geração de 

percepções ligadas ao primitivo das histórias contadas nas sua exposições, bem como 

na complexidade espacial dos seus espaços. 

 

Transformando a sua arquitectura num instrumento mediador que criam uma ligação 

entre o espectro natural dos sentidos do homem, ou seja a sua maneira de ver o 

mundo, de forma a intensificar a apreensão do instante, a sua amplitude de registos e 

o seu consequente valor, conseguidos através de uma sequência espacial, na qual o 

utilizador interpreta e reconhece o espaço. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustração 51 – Vista interior do museu do Quay Branly. (Ilustração nossa, 2012) 
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 4.5. Contribuições finais de capítulo 

 

O espaço apresenta-se como a principal matéria da arquitectura, manipulado pelo 

arquitecto de modo a conseguir transmitir as opções projectuais, indo ao encontro de 

uma determinada ideia projectual. 

 

Enquanto principal elemento definidor da arquitectura, este tem como ponto de partida 

de relação o corpo do homem. Pois ao habita-lo, o homem move-se, percebe as 

formas, ouve os sons, sente os cheiros, etc. Defenindo-se como uma substância 

material, mas percebido através de um carácter abstracto. 

 

A percepção do espaço através dos sentidos permitem não apenas medir as 

informações para o julgamento do intelecto, como também são um meio de disparar a 

imaginação e articular o pensamento existencial.  

 

Ou seja, perceber o espaço, permite ao observador/ utilizador criar um relação entre 

aquilo que realmente percepciona e um sistema que este cria, nomeadamente 

perceber um determinado edifício através de uma narrativa espacial, ou seja um 

percurso arquitectónico. 
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5. Movimento 

 

 5.1. Questões sobre a ideia de movimento 

 

O  movimento é um elemento importante na relação do corpo com tudo aquilo que 

rodeia. De facto a  arquitectura é uma área, cujo reconhecimento e apropriação é 

realizado através do movimento do corpo no espaço, consubstanciado claro pelos 

cinco sentidos de percepção e pela motricidade inerentes ao corpo humano  

 

A arquitectura em última análise, fornece as bases para a percepção permitindo a 

experimentação do espaço, como elemento básico da sua existência. Esta não existe 

como um elemento isolado e independente, direccionando a atenção do homem para 

a experimentação existencial, conseguida através do movimento. Ou seja, o homem 

existe através do seu movimento no espaço, permitindo assim a sua apropriação. 

 

A ideia de percurso, só é possível através do movimento, ou seja, criar a ideia de uma 

narrativa ou sequência espacial, que permite estabelecer uma ligação entre um início 

e um fim, seja este espacial ou até mesmo narrativo de uma determinada história que 

a arquitectura consegue contar, de modo a que o utilizador/ observador consiga criar 

um fio condutor de uma realidade espacial, que caracteriza e define um determinado 

edifício. 

 

No corpo visualizam-se constantemente as transformações do homem. Ele é o seu 

primeiro instrumento, conseguido através da consciência do seu volume, da sua 

mobilidade, da sua flexibilidade e dinâmica, ajudando desta forma o homem a adaptar-

se à diversidade de situações com que se depara. Existindo também como limite, 

permitindo estabelecer uma relação de organização e desorganização em relação 

aquilo que o rodeia. 

 

A multiplicidade de tipos humanos existentes, permite verificar uma série de padrões 

comuns de movimento, que atravessam particularidades culturais e sociais. 

 

O homem nasce num determinado meio. Pouco a pouco, vai testando as suas 

possibilidades, observando aquilo que o rodeia e adquirindo assim um maior domínio 
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sobre o seu corpo. Posteriormente, adquire também o domínio da fala, quando passa 

a integrar-se nas suas relações sociais.  

 

Estes factores só são possíveis pela aquisição por parte do homem das bases 

corporais fundamentais, base de todas as outras. Ou seja, para se adquirir a 

capacidade da fala e de relacionamento com o mundo, é necessário desenvolver e 

exercitar destrezas corporais e visuais que possibilitam a comunicação. Relação que é 

marcada pelo movimento, como factor inerente a todas as coisas e elementos 

relacionados com a evolução do homem. 

 

De facto o movimento está presente em todos os elementos que são caracterizados 

pela mudança e pela evolução, tendo como expoente máximo desta ideia a própria 

natureza. 

 

O filósofo francês Merleau-Ponty concebe duas ideias distintas de natureza: uma ideia 

de natureza “como pura exterioridade ou existência em si regidas por um conjunto de 

leis” e uma ideia de natureza “como o que se oferece à inclinação natural enquanto 

mundo efectivamente real do corpo que afirmo meu” (Umbelino, 2003, p. 715). 

 

Neste sentido o estudo da natureza deverá ser utilizado como “introdução à definição 

do ser” (Umbelino, 2003, p. 715), reassumindo a dicotomia para a revelar, revelando 

não só a participação do animal no seu habitat, através do seu movimento e do 

consequente reconhecimento do todo que o rodeia, como também do seu próprio 

corpo. 

 

Se um organismo é um “fenómeno-invólucro” (Umbelino 2003, p. 715), ou seja, não se 

reduz à sua constituição físico-química, mas sim apresentando-se como uma realidade 

global, então nenhum homem se compreende na sua realidade se desta forem 

retirados os elementos referentes ao meio no qual este se move. De facto, o homem 

vive em continuidade com o seu espaço, ou seja, existe uma pertença mútua pela qual 

o homem e o meio “interagem num equilíbrio para o qual ambos concorrem” 

(Umbelino, 2003, p. 715). Sendo possível perceber deste modo, o sentido de  como o 

mundo é implicado pelo movimento do homem, demonstrando assim a sua condição, 

enquanto elemento de relação com aquilo que o rodeia. 
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Neste estudo pode-se entender por movimento como “a passagem que um corpo faz 

de um lugar para outro. É total, quando todo o corpo muda de lugar; parcial quando se 

dá só em alguma parte de um todo, cujo centro conserva o seu lugar absoluto no 

espaço” (Andrade, 1848, p. 81). 

 

No livro Manhattan Transcripts110 de Bernard Tschumi111 (1994, p. 11), também é 

possível determinar a noção de movimento como “the action or process of moving. 

Also a particular act or manner of moving”, como num poema ou narrativa, no 

progresso ou desenvolvimento. Também inevitavel na intrusão de corpos na ordem 

controlada da arquitectura. 

 

A mobilidade é uma propriedade da matéria física, sendo o movimento o acto desta 

propriedade. Não existe movimento sem matéria, tendo esta a possibilidade de ser um 

corpo móvel, estabelecendo assim uma relação com o seu movimento no espaço e 

com o tempo. Sendo estes dois factores os seus elementos, que permitem a sua 

medição e marcar a sua percepção enquanto acontecimento. 

 

Estudar o movimento implica observação e elaboração, até ser possível chegar à sua 

compreensão. Através do livro Corpo e Espaço112 do autor Ivaldo Bertazzo113, é 

possível perceber a composição do movimento através de linhas de orientação 

espacial, vectores, torções, volumes, distribuição de tensões e fluxos, sendo que todos 

estes elementos permitem chegar a um “entendimento do ritmo de extensão dos 

músculos [...] e à maneira de articular o fenómeno espácio-temporal” (Bertazzo, 2004, 

p. 12). 

 

 

                                            
110

 The Manhattan Transcripts é da autoria do arquitecto Bernard Tschumi, publicada em 1981. Esta obra tem a 

especifícidade de questionar a linguagem comumente empregada, aproximando-se intertextualmente do cinema para 
uma investigação arquitectónica. Através de narrativas programáticas trata da experiência no espaço e as suas 
relações com o acontecimento e o movimento. 

111 Bernard Tschumi é um arquitecto e professor com diversas obras publicadas. Estudou em Paris e no Instituto 

Federal de Tecnologia da Suíça, onde formou-se em arquitectura em 1969. 
112

 Livro elaborado por Ivaldo Bertazzo, onde este resume e comenta as linhas mestras da escola de reeducação do 

movimento. O livro reúne ensaios e textos de estudiosos e colaboradores da técnica, juntamente com as palavras do 
próprio Bertazzo. 
113

 Um dos mais conhecidos coreógrafos brasileiros, Ivaldo Bertazzo optou por trabalhar com pessoas comuns, de 

diferentes classes e profissões, por ele denominados de “cidadãos dançantes”, na década de 1970. O trabalho 
realizado em plena juventude culminou, anos depois, com a criação da Companhia de Teatro e Dança Ivaldo Bertazzo, 
na qual capacita jovens para atuarem na área e tornarem-se multiplicadores do conhecimento adquirido, por meio da 
arte e da educação. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://pt.wikipedia.org/wiki/1969
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A dança é uma área importante de investigação em relação ao movimento, tomando 

como exemplo, a descoberta das relações matemáticas entre as propriedades do 

movimento, que se definem pela força e velocidade no espaço, e a sua relação com o 

corpo móvel e o seu peso proporcional. 

 

Percebida deste modo, a dança leva a outra concentração interna do movimento, 

através da adaptação das particularidades da estrutura mental e corporal do homem, 

estimulando novas possibilidades de comunicação e expressão. 

 

A consciência perceptiva do corpo vem das sensações que se organizam, pelo 

encadeamento da passagem de tensões, músculo a músculo, promovendo assim a 

sensação de unidade. Pelo movimento, “é possível perceber a estrutura de corpo no 

espaço, sendo através dessa noção que se chega à mobilidade desejada e pensada” 

(Bertazzo, 2004, p. 13). 

 

A construção de uma imagem clara do gesto e do caminho do movimento permite um 

auxilio no entendimento da estrutura corporal, do volume e do espaço do corpo. Pelo 

movimento, “chega-se a uma estrutura; e a estrutura nos dá liberdade de 

deslocamento” (Bertazzo, 2004, p.13). Ou seja, a postura corporal surge naturalmente, 

como um resultado de uma sucessão de movimentos que se encadeiam e 

desencadeiam, e do equilíbrio das tensões corporais. 

 

Para Suzanne Piret114 e Marie-Madeleine Béziers115, todo o tipo de movimento possui 

uma estrutura. A coordenação motora ideal, é alcançada na prática reeducativa, 

através de uma reflexão sobre a psicomotricidade  do homem.  

 

A anatomia e fisiologia do movimento unem-se, permitindo um distanciamento entre a 

estrutura do corpo e o gesto que se faz, sendo este o principal factor das pequenas ou 

grandes deformidades, que impedem o conforto do corpo. 

 

Os movimentos são decorrentes de motivação, possuindo dinâmica própria, ou 

identidade, estando essa mecânica escondida por trás dos gestos que formam a base 

                                            
114

 Autora francesa com diversos ensaios sobre o efeito da posição de coordenação, proposta no método da 

coordenação motora. 
115

 Fisioterapeuta belga, com diversos ensaios publicados, onde ensina a preservar a estrutura motora 

especificamente humana, respeitando o padrão motor. 
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dos movimentos humanos, ou seja, o que as autoras anteriormente referidas, 

denominam de “movimento fundamental” (Bertazzo, 2004, p. 21). 

 

Do movimento fundamental, que é formado por um tipo de estrutura osteomuscular e 

das reacções contra a gravidade, passa-se ao “movimento vivenciado” (Bertazzo, 

2004, p.21), o qual permite a relação entre o indivíduo com os demais e com os 

objectos que o rodeiam. 

 

O aparelho locomotor é um “órgão do sentido” (Bertazzo, 2004, p. 21), ou seja, é 

através deste que depende a forma e o espaço que o homem ocupa. Sendo a 

construção do equilíbrio assegurada por um jogo de tensões e forças transmitidas na 

estrutura corporal. 

 

Os factores constitutivos do movimento, que permitem esse equilíbrio (tensão, 

orientação, complexidade, e unidade) são orientados pela coordenação motora ideal, 

que permite a recuperação do movimento fundamental. 

 

Todas as acções do homem, são carregadas de uma vertente psíquica, mas por meio 

da coordenação motora pode-se então reestruturar o indivíduo em função do 

movimento. Ou seja, os movimentos, determinam certas acções do homem, como se 

aquilo que se pensa é aquilo que o corpo reflecte, através de movimentos. 

 

O corpo funciona como um todo, onde cada unidade de coordenação tem um 

movimento “indissociável da unidade de coordenação vizinha” (Bertazzo, 2004, p. 22). 

Ou seja quando o tórax se estrutura, a tensão começa a expandir-se para os 

membros, e esses consequentemente, aos poucos começam a trazer informação para 

o tórax, numa inter-relação constante das unidades com o centro. O braço inteiro, por 

sua vez, constitui uma unidade, assim como a perna ou o tronco.  

 

Após o entendimento dessas unidades, estabelece-se a relação entre elas, em 

movimentos, que recolocam o corpo no espaço. São gestos estruturados nas torções 

que compõem o movimento do indivíduo.  

 

Sempre que um movimento é realizado, existe um momento em que ele se estabiliza 

articularmente, quando a tensão passa de um circuito para outro. A cada situação do 
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quotidiano em que o corpo ganha mobilidade, ele adapta-se, ajusta-se e a tensão 

passa pelas articulações. 

 

A dança, como anteriormente foi referido, permite ampliar a capacidade de 

manifestação dos movimentos, através do movimento ritmado dos pés, dos gestos das 

mãos e do rosto, amplificando assim, a expressão de energia, de concentração, de 

sensação e de consequente conhecimento do corpo. 

 

A visão e o movimento são maneiras específicas de o homem se relacionar com aquilo 

que o rodeia, sendo através desta experiência que se exprime uma função única, 

trata-se do “movimento de existência” (Merleau-Ponty, 1994, p. 192).  Este não é um 

pensamento de um movimento e o espaço corporal não é um espaço pensado ou 

representado.  

 

Um movimento é apreendido quando o corpo o compreendeu, ou seja, quando ele o 

incorporou no seu mundo. Sendo que mover o corpo é visar e reconhecer as coisas 

através dele. Neste contexto pode ser inserido o conceito de motricidade, citando 

Michel Habib116 apud Fernando Hipólito (2011, p. 132) que se caracteriza pelo 

“conjunto dos mecanismos que permitem ao nosso organismo mover o corpo e os 

membros em relação  aos objectos que nos rodeiam e manter a nossa postura, isto é, 

a atitude do corpo no espaço”. Ou seja, o movimento apresenta-se como a função 

mais evidente e natural do homem, sendo simultaneamente a acção que permite a 

sobrevivência do organismo, que actua sobre um determinado ambiente. 

 

Qualquer movimento realizado pelo corpo está inserido nas coordenadas de tempo e 

de espaço. A percepção do tempo está associado à experiência motora, à experiência 

de diferentes contracções musculares. O acto de elevar o braço para agarrar um 

objecto, por exemplo, assinala uma passagem de tempo distinta, daquela percebida 

no acto de trazê-lo para perto do indivíduo. Tanto um gesto como outro recrutam 

músculos que levam ao cérebro informações distintas. 

 

Portanto, não se deve afirmar que o corpo está no espaço nem tão pouco que ele está 

no tempo. Este “habita o espaço e o tempo” (Merleau-Ponty, 1994, p. 194). Se a mão 

executa um deslocamento complicado no ar, para conhecer a sua posição final não é 

                                            
116

 Neorulogista e investigador na área da neorulogia e da neopsicologia. Autor de diversos livros e ensaios. 



Lugar, espaço e movimento: o percurso como elemento fundamental da arquitectura 

 

Artur Manuel Gouveia Correia    
 

137 

necessário perceber todos os movimentos que foram realizados. A cada instante de 

um movimento, o instante precedente é ignorado, mas está como que encaixado no 

presente, e a percepção presente consiste em suma em reaprender, apoiando-se na 

posição actual, a série das posições anteriores. 

 

Cada momento do movimento contém toda a sua extensão, e em particular o primeiro 

momento, ou seja, a iniciação cinética, iniciando assim a ligação entre um aqui e um 

ali, entre um agora e um futuro, que os outros momentos limitaram-se a desenvolver. 

 

O movimento é um “deslocamento ou uma mudança de posição” (Merleau-Ponty, 

1994, p. 360). A relação entre o movimento e a posição que este assume,  é definida  

por um pensamento da posição que a define por relações com aquilo que a rodeia, 

existindo uma concepção do movimento que o define pelas relações intramundanas. 

 

Tomando como exemplo, um simples lançar de uma pedra, onde esta atravessa uma 

determinada área, caindo no chão a uma determinada distância. A pedra, ela mesma, 

na realidade não é modificada pelo movimento. É a mesma pedra, que se reencontra 

no final do trajecto, portanto é a mesma pedra que atravessou o ar. O movimento é 

apenas um atributo acidental da pedra e de alguma maneira ele não é visto na pedra. 

Ele só é uma mudança, nas relações entre a pedra e aquilo que a rodeia. 

 

Como o movimento não é um factor inerente ao objecto e consiste “inteiramente nas 

suas relações com aquilo que o rodeia” (Merleau-Ponty, 1994, p. 362). Ou seja, a 

percepção do movimento só pode ser percepção do mesmo e reconhece-lo como tal, 

se ela o apreende com a sua significação de movimento e com todos os momentos 

que lhe são constitutivos, particularmente com a identidade do objecto e com o 

ambiente em que este está inserido. 

 

O corpo é um volume no espaço e o movimento modifica as relações dentro desse 

volume sem desfazê-lo. Permitindo realçar características definidoras do espaço, 

estabelecendo assim uma relação directa entre aquilo que rodeia o corpo e a 

percepção que este tem daquilo que o rodeia. Ou seja, todo o movimento é dado num 

determinado campo. Assim como é necessário um objecto no movimento, é preciso 

um fundo do movimento, no qual as acções acontecem. 
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Todo o movimento é movimento e tem por detrás a consciência desse mesmo 

movimento, sendo que também pode-se dizer que todo o movimento tem um 

determinado propósito e que o seu propósito são momentos de uma totalidade única. 

 

O propósito de um determinado movimento, “não é uma representação associada ou 

ligada exteriormente ao próprio movimento” (Merleau-Ponty, 1994, p. 160), ou seja, ele 

é iminente ao movimento, ele provoca-o e o mantém a cada momento.  

 

A iniciação cinética é para o homem uma maneira original de referir-se a um objecto, 

assim como à sua percepção. Através deste factor esclarece-se a distinção entre 

“movimento abstracto” e “movimento concreto” (Merleau-Ponty, 1994, p. 160). O 

primeiro caracteriza-se por ser construído, enquanto que o segundo é definido pelo 

mundo dado e adquirido.  

 

Quando uma pessoa faz um determinado sinal a uma outra pessoa para se aproximar, 

a intenção da primeira não é um pensamento que esta prepararia em si mesma, sendo 

que não percebe o sinal no seu corpo, existe quase como uma reacção imediata. A 

pessoa faz o sinal através do mundo, “faço sinal ali onde se encontra meu amigo; a 

distância que me separa dele, seu consentimento ou sua recusa se lêem 

imediatamente em seu gesto” (Merleau-Ponty, 1994, p. 160), não existindo uma 

percepção seguida de um movimento, a percepção e o movimento formam um sistema 

que modifica-se como um todo. 

 

O movimento abstracto existe no interior do mundo que rodeia o homem, no qual se 

desenrola o movimento concreto. O “movimento concreto é portanto centrípeto, 

enquanto o movimento abstracto é centrifugo” (Merleau-Ponty, 1994, p. 160), ou seja, 

o primeiro tem acção no ser ou no presente, enquanto que o segundo no possível ou 

no não-ser, o primeiro adere a um propósito concreto, o segundo cria ele mesmo o seu 

propósito. 

 

A função normal que torna possível o movimento abstracto é uma função de 

projecção, pela qual o homem e o seu movimento prepara diante si mesmo um espaço 

livre, onde aquilo que não existe naturalmente, possa adquirir um semblante de 

existência. 
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O movimento do utilizador/ observador, pode ser diferenciado em três tipos: 

“movimento no plano frontal (lateral), movimento em profundidade (radial) e 

movimento de rotação” (Muga, 2005, p. 67). Sendo no caso da relação entre o espaço 

e a apropriação do mesmo, os dois primeiros assumem uma relação de maior 

importância. 

 

O movimento no plano frontal acontece, quando um estímulo se desloca no plano 

frontal ou quando o homem se desloca lateralmente, verificando diferenças no 

movimento relativo dos objectos a diferentes distâncias.  

 

O movimento em profundidade, equivale à deslocação de um objecto que se move 

directamente para, ou de um observador. Este movimento traduz-se no aumento ou 

diminuição do tamanho das superfícies e na contracção ou expansão da área próxima 

e, consequentemente, na mudança do ângulo de visão dos objectos. 

 

Louis Khan, defende um conceito onde não faz sentido pensar o homem sem o 

ambiente arquitectónico onde este se insere. Pois “o que é humano tornou-se 

arquitectónico e o que é arquitectónico tornou-se humano” (Muga, 2005, p. 24). 

Efectivamente o homem mantém com o ambiente arquitectónico uma relação 

simbiótica, uma relação fetal, marcada por uma interacção mútua, contínua, dinâmica 

e evolutiva, onde o seu movimento permite que este se aproprie do espaço, tornando-

o assim o seu domínio de acção. 

 

 

 5.2. O movimento no espaço 

 

O espaço apresenta-se como a principal essência da arquitectura, percebido através 

do movimento do homem no seu interior, permitindo assim, que este tenha uma leitura 

global da obra, enquanto palco dos acontecimentos da sua vida. Como afirmou Peter 

Zumthor117 (2006, p. 43), esta relação entre espaço e movimento define-se com o facto 

“de nós nos movimentarmos dentro da arquitectura”, permitindo este facto por parte do 

arquitecto, de imaginar o movimento do utilizador dentro do edifício e de utilizar este 

elemento como parte integrante do seu processo de trabalho. 

                                            
117

 Peter Zumthor é um arquitecto suíço, sendo um dos mais importantes e reconhecidos do mundo. Venceu inúmeros 

prémios, entre os quais o prémio Pritzker em 2009. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%AD%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9mio_Pritzker
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Considerando o corpo em movimento, vê-se melhor como este habita o espaço (e 

também o tempo), porque o movimento não se limita a submeter-se ao espaço e ao 

tempo, este assume activamente tudo aquilo que rodeia o homem, retoma-os na sua 

significação original na banalidade das situações do dia-a-dia. 

 

O movimento do corpo no espaço, é proporcionado pela motricidade, e depende 

sempre do reconhecimento sensorial e das relações espácio-temporais. Sendo deste 

modo, a acção do movimento, “apenas possível graças a um complexo sistema de 

distribuição de informação [...] captada pelos receptores sensoriais” (Hipólito, 2011, p. 

133) sendo projectadas no espaço e no tempo. 

 

Se o espaço corporal e o espaço exterior que rodeia o homem formam um sistema 

prático, o primeiro sendo o fundo sobre o qual se pode destacar o vazio, onde o 

objecto pode aparecer como meta da acção do homem, sendo “evidentemente na 

acção que a espacialidade do corpo realiza-se” (Merleau-Ponty, 1994, p. 149), ou seja, 

o movimento ao ser analisado e percebido, permite um melhor entendimento do corpo 

e da relação deste com o espaço que o circunda. 

 

O movimento do utilizador de um determinado espaço, pode ser concebido como a 

linha perceptiva que conecta os espaços de um edifício ou qualquer série de espaços 

internos e externos. 

 

O homem move-se no tempo, através de uma sequência de espaços, experimentando 

um espaço em relação aos espaços em que já esteve e para os quais planeia ir. Os 

sistemas de circulação de um edifício, apresentam-se como elementos activos que 

afectam a percepção do utilizador das formas e espaços. 

 

O utilizador, antes de passar efectivamente para o interior de um edifício, aproxima-se 

da sua entrada através de uma via de acesso. Esta constitui a primeira fase do 

sistema de circulação, na qual o utilizador é preparado a ver, experimentar e utilizar os 

espaços internos de um edifício. 

 

O acesso a um edifício e a sua entrada pode variar, em duração, de alguns passos por 

um espaço comprimido a uma via extensa e tortuosa. Pode existir perpendicularmente 

à fachada principal ou ser oblíqua a ela. A natureza do acesso pode contrastar com o 



Lugar, espaço e movimento: o percurso como elemento fundamental da arquitectura 

 

Artur Manuel Gouveia Correia    
 

141 

que está à sua frente e com a sua terminação ou pode prolongar-se pela sequência 

interna dos espaços do edifício, delimitando o interior do exterior. 

 

A entrada de um edifício, constitui o início do seu espaço, separando-o do espaço 

externo, envolvendo o acto de perfurar um plano/ limite, que distingue um espaço do 

outro e separa o aqui do ali. 

 

Os espaços de circulação formam uma parte integrante de qualquer organização 

arquitectónica, tendo um especial interesse quando se trata do movimento do 

utilizador no espaço, sendo através destes espaços, que se conseguem criar 

conexões e sequências espaciais. 

 

Este tipo de espaços ocupam uma parte significativa do volume de um edifício, sendo 

que podem ser interpretados como espaços sem qualquer fim ou propósito, contudo, 

existe a possibilidade de olhar para estes espaços, como elementos de ligação, que 

estruturam e organizam as partes formando o todo. 

 

No livro The Manhattan Transcrips  é possível perceber a importância do movimento 

no espaço na definição do “architectural scheme” (Tschumi, 1994, p. 9). Tendo 

contudo implicações nos “traditional componentes of architecture” (Tschumi, 1994, p. 

9). Tornando-se um factor que permite a manipulação de cada parte de acordo com a 

narrativa ou até mesmo as considerações formais que sejam tomadas. 

 

As experiências sensoriais, estimuladas pelo reconhecimento e consequente 

percepção do espaço através do movimento do utilizador, tornam-se integradas pelo 

corpo no espaço, introduzindo assim a noção de imagem ou esquema corporal como o 

centro de integração entre o movimento e o espaço, em que este existe. 

 

São portanto “imagens de acção” (Pallasma, 2011, p. 59), conseguidas pelo 

movimento do homem no espaço. Pois existe uma sugestão de acção inerente às 

imagens da arquitectura e aos espaços que existem nesta. É a possibilidade de acção 

que separa a arquitectura das outras formas de arte. Como consequência dessa acção 

sugerida, a reacção corporal é um aspecto inseparável da experiência espacial de um 

edifício. 
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Experiência que não é simplesmente um acumular de uma série de imagens no 

utilizador/ observador. Os elementos compositores que definem o espaço, não são 

meras unidades visuais, eles são encontros, confrontos que interagem com a 

memória. Ou seja,  “em vez de ser contida separadamente em algum lugar da mente 

ou do cérebro, ela é um ingrediente activo dos próprios movimentos corporais que 

completam determinada acção” (Pallasma, 2011, p. 60). 

 

A experiência de viver o espaço de uma casa, por exemplo, é estruturada por 

actividades distintas, como cozinhar, socializar, ler, guardar, dormir, entre outros e não 

por elementos visuais. Este exemplo pode ser tomado em relação a qualquer 

edificação. Pois existe sempre um encontro, uma abordagem, um confronto, 

relacionando o corpo de um determinado utilizador e a exploração pelos seus 

movimentos corporais dos espaços que definem o edifício. Podendo-se afirmar, desta 

forma, que “a arquitectura inicia, direcciona e organiza o comportamento e o 

movimento” (Pallasma, 2011, p. 60). 

 

A arquitectura, ou espaço que a define, não funciona como um elemento separado de 

tudo aquilo que o rodeia. Esta emoldura, articula, estrutura, dá importância, relaciona, 

separa e une, facilita e proíbe. Ou seja, todas as experiências que existem dentro 

desta, consistem em abordar e confrontar um determinado espaço, pois tal como 

afirmou Pallasma (2011, p. 60) “o espaço arquitectónico é um espaço vivenciado, e 

não um mero espaço físico.  

 

O espaço arquitectónico pode ser entendido em alguns casos como um objecto 

imaterial configurado por superfícies materiais, em vez de ser entendido como lugar 

em termos de interacções e inter-relações dinâmicas. 

 

Os corpo e os movimento estão em constante interacção com o ambiente. O mundo e 

o homem redefinem-se um ou outro, “pois a percepção do corpo e a imagem do 

mundo tornam-se uma experiência existencial contínua” (Pallasma, 2011, p. 38). Pois 

não existe corpo separado do espaço em que existe, como também não existe espaço 

desvinculado, da imagem inconsciente da identidade perceptiva do homem. É 

inconcebível imaginar, uma arquitectura puramente cerebral, que não fosse a 

projecção do corpo humano e do seu movimento no espaço. O espaço só existe com a 

presença do homem. 
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Ao experimentar um determinado espaço, o utilizador/ observador tem consciência 

daquilo que o rodeia pelo seu movimento, escala e equilíbrio, sentidos de uma forma 

inconsciente por todo o corpo, como tensões no sistema muscular e nas posições do 

esqueleto e dos outros órgãos. 

 

A exploração do ambiente onde o utilizador se insere, implica além do olhar, ouvir e 

cheirar, o caminhar, olhar à volta e manipular as coisas que o rodeiam. Os nervos 

proprioceptivos118 “informam-nos permanentemente acerca do que se passa quando 

fazemos intervir os músculos e articulações” (Muga, 2005, p. 58). Permitindo que este 

se mova de um modo harmonioso, preenchendo uma função importante na percepção 

cinestésica do espaço. 

 

A percepção e a consequente apropriação do espaço são deste modo, numa 

consequência da relação entre a informação que o homem tem de si mesmo e a 

informação acerca do ambiente, sendo as duas inseparáveis. James Gibson119 apud 

Muga120 defende o conceito de “cinestesia visual” (Muga, 2005, p. 58), que envolve 

três tipos de movimentos: virar a cabeça, movimento dos membros e a locomoção. 

 

A exploração através do corpo e do seu movimento de uma obra arquitectónica, é 

defendida por Victor Papanek121, no seu livro  Arquitectura e Design122. Tomando como 

exemplo, o interior de uma catedral, ao erguer o olhar para a abóboda, os músculos do 

pescoço esticam-se e contraem-se, comprimindo ligeiramente a nuca e refocando os 

músculos oculares.  

 

Quando se sobe uma escada em caracol, entram em acção os mecanismos de 

equilíbrio no interior do ouvido (o órgão do equilíbrio é constituído pelos canais 

semicirculares: são três tubos cheios de líquido, situados no ouvido interno).  

 

                                            
118

 Conjunto de nervos que permitem atribuir sentido na relação da posição das várias partes do corpo e da força do 

esforço a ser empregue nos movimentos.  
119

 James Gibson (1904-1979), foi um psicólogo americano, formado na Universidade de Princeton, onde pertenceu ao 

departamento de psicologia. É considerado um dos mais importantes psicólogos do século XX no campo da percepção 
visual. 
120

 Henrique Muga é mestre em psicologia pela Faculdade de psicologia e de ciências da educação da Universidade 

do Porto. Sendo professor de psicologia da arte na Escola Superior Artística do Porto e investigador do Centro de 
Estudos Arnaldo Araújo. 
121

 Victor Papanek (1923-1998) foi um designer e professor, que se tornou um forte defensor social através da 

produção ecologicamente responsável de design de produtos, ferramentas e infra-estruturas. 
122

 Livro realizado por Papanek. Onde este demonstra que a vida do homem e o meio ambiente podem ser 

influenciados, para o bem e para o mal, pelo poder do design.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sense&usg=ALkJrhh1moOveVXfTpMRCAb5MyMWsf1HIQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/United_States&usg=ALkJrhhCaw21osQvikGt_kSfB9_sJT4pmw
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_perception&usg=ALkJrhidkhjg8eV3fx6ejW8aULjbrQNLtA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_perception&usg=ALkJrhidkhjg8eV3fx6ejW8aULjbrQNLtA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Design&usg=ALkJrhj8QK2QmLBaSakXhDEFdO8rFr8gAg


Lugar, espaço e movimento: o percurso como elemento fundamental da arquitectura 

 

Artur Manuel Gouveia Correia    
 

144 

O movimento e a inclinação do corpo agitam o líquido, que estimula as células 

nervosas, as quais dão ao cérebro indicações sobre a posição do corpo. Sendo que 

depois de andar à volta na escada, quando termina, o líquido continua a girar, dando a 

impressão de continuar ainda a rodar. 

 

As reacções cinestésicas ao espaço e ao lugar podem servir para manipular a 

percepção e as emoções.  

 

Entender a noção de escala em arquitectura implica a medição inconsciente do 

objecto ou da edificação por meio do corpo do utilizador/ observador, e na projecção 

do seu esquema corporal no espaço em questão. 

 

Quando um espaço é experimentado, de uma forma inconsciente existe uma imitação 

através dos ossos e músculos do utilizador, funcionando como uma ressonância 

daquele espaço. Ou seja, ao utilizar um determinado espaço, o utilizador vai reflectir 

no modo como se apropria deste, a sua composição e elementos que o definem. 

 
Este modo de percepção do espaço através do seu movimento, permite perceber a 

“arquitectura com base na modalidade sensorial” (Pallasma, 2011, p. 65). Ou seja, 

pode-se falar numa arquitectura do olho, na táctil, dos músculos da pele, da audição e 

do olfacto, conseguida e percebida contudo através do movimento no espaço. 

 

Tomando como exemplo a arquitectura de Le Corbusier, existe claramente um 

favorecimento da visão, seja num encontro frontal, seja no olho cinestésico da 

promenade architecturale. 

 

Alvar Alto no entanto, preocupava-se de um modo consciente com todos os sentidos 

nos seus projectos. Existem nas suas obras uma presença muscular e táctil. Esta 

engloba deslocamentos, confrontos oblíquos, irregularidades e ritmos múltiplos  que 

visam acentuar as experiências corporais, musculares e tácteis. 

 

Como diversos modos de pensar a arquitectura, a ideia de percorrer os seus espaços, 

como um modo de a organizar, pode tornar-se uma estratégia clara de projecto. Como 

afirmou Siza Vieira “el movimento es una forma más de ordenar el espacio, de hacerlo 

legible y de estabelecer relaciones” (Vieira, 2008, p. 32). Permitindo desta maneira 

definir a arquitectura e o espaço desta, através da definição de um passeio 
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arquitectónico, materializando tudo o que acontece em torno desta sequência de 

movimento. 

 

O percurso dentro de um edifício, representa assim, um determinado movimento que 

se estabelece nos seus espaços, sendo este factor uma propriedade básica da 

arquitectura. O homem move-se dentro do espaço, habitando-o e apropriando-se 

deste. 

 

Segundo Kevin Lynch apud Cristhian Norberg-Schulz (1975, p. 58), o percurso é 

definido como “los canales a lo largo de los cuales se mueve el observador habitual, 

ocasional o potencialmente”. Existe como um eixo organizador, não representando 

necessariamente um movimento real, representando uma direcção simbólica que 

unifica as partes que compõem o todo. 

 

O percurso funciona como um eixo, existindo de um modo abstracto, cujo movimento 

no espaço pode ser horizontal e vertical. Esta definição de um eixo espacial, está 

baseado num princípio de continuidade, que tal como os de espaço e matéria, torna-se 

parte de toda a composição arquitectónica. 

 

No antigo Egipto, por exemplo, o movimento do utilizador, é definido por um percurso 

que se caracteriza de “una forma simbólica predominante” (Norberg-Shulz, 1975, p. 

58). Os templos são percursos arquitectónicos consistentes, definidos por largos 

corredores que conduzem desde o edifício de recepção junto ao rio Nilo até ao templo 

principal ao pé da pirâmide. 

 

A inter-relação das várias partes que compõem o todo, conduz à questão da 

mobilidade. A arquitectura, mais que trabalhar exclusivamente para os olhos, deve 

trabalhar primeiramente para o “sentido do movimento mecânico do corpo humano” 

(Muga, 2005, p. 170).  

 

A progressão do utilizador, é uma questão essencial para o projecto de arquitectura, 

como uma sequência melódica o é para a música. Na arquitectura existe uma 

correspondência, entre a estrutura da sequência no tempo do movimento do utilizador, 

e a estrutura da organização do espaço. Para Bruno Zevi apud Muga, a arquitectura 

moderna, possui, como uma das suas características fundamentais, a “temporalidade 
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do espaço” (Muga, 2005, p. 171). ou seja, um espaço vivido, socialmente desfrutado, 

apto a recolher e a realçar os acontecimentos. 

 

Uma obra de arquitectura, pela sua natureza deve combinar movimento com paragem, 

passagens com lugares para residir. A mobilidade é sempre dirigida para um alvo, um 

destino. A dinâmica “movimento-paragem” (Muga, 2005, p. 173) é definida com a 

planta em forma de cruz latina das igrejas medievais.  

 

Estas são apreendidas a partir da sua entrada, sugerindo um percurso que leva o 

utilizador até ao cruzamento criado com o transepto. Sendo que nesse mesmo local, o 

utilizador é convidado a olhar  para os lados e para cima, ou seja, o transepto converte 

o edifício de canal em praça. 

 

O movimento no espaço pode ser efectuado através de diversos elementos, tais como 

escadas e rampas. Tomando como exemplo as caixas de escada em espiral. São uma 

maneira de o utilizador se movimentar no espaço. Estas exercem um especial fascínio 

ao experimentar a sensação de se deslocar ao longo de um eixo vertical.  

 

Tomando como exemplo a Villa Savoye (ilustração 52), marcada pela presença da 

rampa, como modo de percorrer todo o espaço, através de um movimento contínuo e 

pausado. Enquanto que a escada existe como um modo rápido e directo de o 

utilizador se deslocar no espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 52 – Vista exterior da Villa Savoye. (Ilustração nossa, 2012) 
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Ilustração 53 – Vistas interiores da Villa Savoye. (Ilustração nossa, 2012) 

 

Como anteriormente foi referido, os espaços de circulação são na perspectiva da ideia 

do percurso arquitectónico, partes estruturantes e que permitem organizar toda uma 

sequência espacial. Ligando assim todos os espaços, que compõem o todo. 

 

A rampa na sequência deste estudo, apresenta-se como o principal elemento 

arquitectónico, que permite relacionar o movimento no espaço, com a ideia da 

definição de um percurso arquitectónico. 

 

Retomando como exemplo a Villa Savoye, existe claramente a valorização do 

percurso como uma estratégia conceptual. Permitindo ordenar deste modo, tanto 

internamente como exteriormente todo o programa. 

 

A ideia do movimento próprio deste projecto, inicia-se logo à chegada, ainda na zona 

exterior da casa, através do movimento sinuoso do caminho exterior. Passando pela 

inversão que existe em relação à entrada principal da casa, contrária à chegada. 
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Já no interior, a rampa e as escadas, proporcionam dois tipos de movimentos no 

espaço. A escada permite um acesso rápido e directo aos vários pisos da casa, 

enquanto que a rampa, permite uma relação mais pontuada e contínua com as 

diversas situações espaciais. 

 

A planta livre, é outro factor determinante na relação entre movimento e a apropriação 

do espaço. As soluções dos espaços internos, revelam a exploração deste conceito, 

através da manipulação dos elementos como limites, tais como: armários, nichos e 

compartimentos.  

 

Concebendo deste modo, um volume, cujos espaços são pensados com o objectivo de 

serem percorridos e vivenciados, revelando uma profunda consideração das questões 

relativas ao uso, a partir da articulação diferenciada dos espaços internos. 

 

A noção de movimento no espaço, existe como uma extensão das propriedades do 

desenho de um determinado projecto, tendo este factor como principal objectivo 

estimular a concentração dos seus efeitos espaciais, ou seja, o movimento dos corpos 

no espaço. 

 

O movimento dos corpos no espaço, sugere corredores de espaço reais, como se o 

utilizador tivesse escavado espaço de uma substância, ou o contrário, esculpisse 

volumes contínuos, como se o espaço do movimento tivesse sido literalmente 

solidificado. 

 

No livro Manhattan Transcrips é possível reconhecer um conjunto de eventos, cujas 

principais características são a definição de sequências. Que se mostram como uma 

“composite sucession of frames that confronts spaces, movements and events” 

(Tschumi, 1994, p. 10). O movimento no espaço, determina uma série de sequências 

espaciais, que permitem que o corpo se relacione com aquilo que o rodeia, criando 

assim, acontecimentos ao longo de todo o percurso. Sendo este motivado e definido 

pela construção de uma composição espacial. 

 

O movimento realiza-se através de um conjunto de propriedades materiais, que 

permitem de um modo consciente realizar a ideia da variação de percurso, obrigando 

a experiência e a apropriação do objecto arquitectónico em diferentes posições e 

pontos de vista, variando constantemente a relação entre o objecto e o utilizador.  
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 5.3. A temporalidade do movimento 

 

O decorrer do tempo é um fenómeno irrepetível e irrecuperável, pois como afirma Siza 

Vieira na relação que demonstra com o passar do tempo através da necessidade de 

mostrar “la autenticidade de los materiales, la vitalidad de los objetos que ya no sirven, 

la energia con la que se relacionan unos con otros y la necessidade de contacto 

inmediato con ellos. Éste es el significado del passo del tiempo” (Vieira, 2008, p. 24). 

 

O arquitecto Siza Vieira vê cada obra terminada como uma primeira pedra, o resto é 

feito pela história, que é a melhor arquitectura, a mais paciente, a mais sólida nas suas 

opções e a que mais intervém em relação a um grande número de elementos, 

começando pelo seu utilizador. Que existe como o principal matéria do espaço, 

fazendo com que este tenha o seu verdadeiro valor e reconhecimento e cujo 

movimento no seu interior permite o seu consequente reconhecimento e percepção.  

 

Siza afirma através da seguinte citação “me gusta el aspecto que tomam las cosas 

cuando por ellas passa el tiempo, porque ganan en profundidad, se enriquecen 

aunque sea através de los errores” (Vieira, 2008. p. 24). Ou seja, gosta da passagem 

do tempo e do aspecto que as coisas ganham com o seu decorrer, da percepção da 

temporalidade das coisas e dos espaços. 

 

A arquitectura, como todas as artes, está intrinsecamente envolvida com questões da 

existência humana no espaço e no tempo. Expressando e relacionando a condição 

humana no mundo. Estando profundamente envolvida com as questões metafísicas da 

individualidade e do mundo, interioridade e exterioridade, tempo e duração. 

 

Relacionando assim, as práticas estéticas e culturais, peculiarmente susceptíveis às 

experiências mutáveis de espaço e tempo. A arquitectura apresenta-se assim, como o 

“principal instrumento de relação com o espaço e o tempo” (Pallasma, 2011, p. 16) 

atribuindo assim uma medida humana a essas dimensões.  

 

Através do espaço vivido e do seu consequente movimento, é possível domesticar o 

espaço ilimitado e o tempo infinito, tornando-o tolerável, habitável e compreensível 

para o homem.  
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Como consequência desta interdependência entre o espaço e o tempo, a dialéctica do 

espaço externo e interno, do físico e do espiritual, do material e do mental, das 

propriedades inconscientes e conscientes em termos de sentidos e das suas funções 

e interações, tem um papel essencial na natureza da arquitectura e na sua 

consequente percepção. 

 

O espaço e o tempo, apresentam-se como elementos de junção, sendo reconhecidos 

como faces de uma mesma realidade.  

 

Merleau-Ponty dedica uma atenção considerável nas suas aulas, nomeadamente nas 

exposições de 1956-57, onde o tema espácio-temporal surge, nomeadamente no 

contexto do estudo da reflexão kantiana sobre a natureza. 

 

A questão do espaço e do tempo surge igualmente quando Merleau-Ponty procede a 

um estudo do bergsonismo. Nesse contexto, o tema é analisado no contexto do 

célebre encontro entre Einstein e Bergson, na Sociedade de Filosofia de Paris, em 6 

de Abril de 1922, onde é percebido, com razão, que devia ser admitido além do “tempo 

dos físicos um tempo vivido” (Umbilino, 2003, p. 719), tendo-lhe faltado, no entanto, 

ver que esses tempos não se excluem mutuamente, que a um tempo vivido 

corresponde igualmente um espaço vivido e que com esse vivido jamais será possível 

coincidir. 

 

A questão é ainda retomada por Merleau-Ponty apud Umbelino123 (2003, p. 719), a 

partir do texto de Whitehead124, The Concept of Nature125, onde é possível verificar 

como referência duas afirmações tidas como fundamentais: “na natureza não existe 

espacialidade sem qualquer espessura temporal; e na natureza não podemos pensar 

existências espácio-temporais pontuais nem localizações únicas”. Ou seja, a natureza, 

é pensada para aquém do instante, para aquém do presente, enquanto ela própria 

alberga e desenrola um tempo que é o seu, tempo esse que realiza o homem e faz 

com que este participe, fazendo assim com que esteja sempre preso à passagem 

temporal. 

                                            
123

 Luís António Ferreira Correia Umbelino é licenciado em filosofia, sendo actualmente professor auxiliar na 

Universidade de Coimbra. Publicou quinze artigos em revistas especializadas e cinco trabalhos em actas de eventos, 
possui quatro capítulos de livros e um livro publicados.  
124

 Alfred North Whitehead, (1861-1947) foi um Inglês ligado à area da matemática e da filosofia. Ele escreveu sobre 

álgebra, lógica, fundamentos da matemática, filosofia da ciência, física, metafísica e educação. Whitehead, através dos 
seus ensaios influenciou praticamente toda a filosofia analítica. 
125

 Concept of Nature é um ensaio realizado por Whitehead em 1919. Onde este discute a inter-relação de tempo, 

espaço e percepção humana.  
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematician&usg=ALkJrhj_j8GhXCC920uZRasJd2CI7zhbKg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Algebra&usg=ALkJrhis2Y6rZAM-V24TuQz4yHAgr_28_Q
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A reflexão do filosofo francês em relação ao tempo e ao espaço, reflecte uma 

natureza, enquanto elemento definidor de tudo o que rodeia o homem, sendo 

reconhecida como nome para o modo como este apresenta-se no mundo. 

 

Dito de outro modo, a natureza não é apenas o que o homem vê, mas aquilo em que 

está e existe, sendo que este estar é o modo de pertença ao núcleo de um espaço e 

de um determinado tempo, que passam pelo interior um do outro e que o corpo 

comprova. 

 

A relação entre o tempo e o espaço, não pode ser polémica. Pois a “espacialidade do 

que eu vi, a sua rivalidade com o que eu vejo num mesmo espaço” (Umbelino, 2003, 

p. 720) é garantida por um tempo que faz com que o passado exista, logo, faz de cada 

presença, uma existência do corpo num determinado momento-lugar da natureza. 

 

A arquitectura moderna sendo marcada por temas como a “transparência e as 

sensações de ausência de peso e de flutuação” (Pallasma, 2011, p. 32), reflecte  um 

novo imaginário, que é definido por reflexos, graduações e transparências, 

sobreposições e justaposições de forma a “criar uma sensação de espessura espacial, 

além de sensações dinâmicas de movimento e luz” (Pallasma, 2011, p. 32).  

 

O homem tem a necessidade mental de sentir-se introduzido à continuidade do tempo, 

sendo que no mundo feito pelo homem, a arquitectura facilita essa mesma 

experiência. Possibilita domesticar o espaço sem limites, permitindo ao homem habitá-

lo, sendo que contudo, também esta, deve domesticar o “tempo infinito e permitir ao 

homem habitar no continuum do tempo” (Pallasma, 2011, p. 32). 

 

O tempo é marcado no espaço arquitectónico pelos “valores de sombra e luz, que se 

combinam para efeito de representação do tempo” (Coutinho, 1977, p. 79), no entanto 

são as coisas, em que ele recai, os agentes que informam a respeito da sua clara 

passagem, os objectos, as superfícies, às funções que exercem no vazio da 

arquitectura. 

 

A imobilidade dos elementos que rodeiam o espaço, facilita a percepção do tempo, 

como se a realidade fosse um imenso e disponível relógio a assimilar o passar do 

tempo, não só no desgaste que ele exerce nas coisas, mas também através da luz e 

da sombra que entre si concertam e sistematizam as horas. Ou seja, na arquitectura, á 
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vista do utilizador/ observador, as paredes, o piso, todos os elementos que definem o 

espaço, encerram expansões de luz, de modo, que a temporalidade apresenta-se 

assim como um dado arquitectónico. 

 

Todas as experiências do homem, são dispostas segundo um antes e um depois. 

Deste modo a temporalidade, vista da perspectiva da passagem do tempo, é 

percebida como um tempo que passa. Fala-se portanto do curso do tempo. 

 

Se o tempo é como um rio, escoa do passado em direcção ao presente e ao futuro. O 

presente é a consequência  do passado, sendo o futuro a consequência do presente. 

 

O tempo, ou a sua passagem temporal, “não é um processo real, mas sim uma 

sucessão efectiva” (Merleau-Ponty, 1994, p. 551) que o utilizador/ observador de um 

determinado espaço se limita a registar. Este nasce da relação que o homem tem com 

as coisas que o rodeia. Nas próprias coisas, o porvir e o passado estão numa espécie 

de preexistência, reflectindo o modo como o espaço é apropriado. 

 

A definição do tempo, como uma “sucessão de agoras” (Merleau-Ponty, 1994, p. 552), 

trata o passado e o porvir como presentes, sendo que de certo modo, esta definição 

torna-se inconsistente, sendo que destrói a noção do agora, como presente e a noção 

da sucessão, que permite chegar a um determinado presente. 

 

O tempo é pensado pelo homem através das “relações temporais” (Merleau-Ponty, 

1994, p. 555) que tornam possível os acontecimentos num determinado tempo. Ou 

seja, é necessário, que o próprio sujeito não esteja simplesmente situado num 

determinado local, este necessita de estar presente no passado assim como no futuro.  

 

No campo da arquitectura, é simples verificar este pensamento. Pois quando se 

percorre um determinado edifício, o utilizador, encontra-se sempre presente num 

determinado local, sendo que já passou por outros anteriormente, e tem como 

objectivo ou pensamento, chegar ou apropriar-se de outros espaços, que ainda não 

percorreu. 

 

Ou seja a passagem do tempo, através do movimento do corpo no espaço, pode ser  

uma questão da consciência, podendo-se afirmar que a consciência do sujeito, 
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enquanto elemento que habita o espaço, desdobra ou constitui o tempo, nas relações 

do antes, do agora e do porvir. 

 

O utilizador de um determinado espaço, tem portanto a consciência temporal do antes, 

do agora e do depois, caminhando livremente entre um passado e um porvir, 

habitando um presente, constituído pelas relações que são estabelecidas entre ele, o 

passado e o porvir. Relação que define um desenrolar do percurso enquanto elemento 

de ligação de um inicio (passado) e o atingir um objectivo, que é definido pelo seu final 

(porvir). 

 

O movimento é integrado no processo temporal, por Victor Papanek, onde este 

encontra na configuração dos jardins tradicionais japoneses e , em menor escala, na 

colocação das tobi-ishi126 usadas para fazer os caminhos dos jardins, uma 

representação do espaço como um processo estruturado do tempo e da sensibilidade.  

 

Conseguida através da colocação sofisticada das pedras, onde os movimentos dos 

pés do utilizador podem ser retardados, acelerados, detidos ou desviados em vários 

sentidos. Sendo que tal como as pernas, também os olhos são manipulados, com uma 

clara e directa consequência nos registos visuais do fenómeno espacial que são 

estruturados através do tempo. 

 

A Villa Savoye, numa perspectiva de uma relação espácio-temporal, é marcada em 

diversos momentos espaciais, desenrolados ao longo de todo o seu percurso 

arquitectónico. 

 

O movimento no espaço e a sua consequente apropriação, são caracterizados de uma 

maneira muito próprias. Conseguidas por uma temporalidade muito específica, que 

permite ao utilizador relacionar-se não só com aquilo que o rodeia, como também 

permite-lhe desenvolver um raciocínio estruturante de todo o percurso que efectua. 

 

A zona exterior da casa, é marcada por um percurso, que faz a ligação entre o limite 

exterior da casa, com o espaço interior da mesma. Sendo este, o início do percurso, 

que caracteriza a casa, e que permite ligar todos os seus espaços.  

                                            
126

 Técnica japonesa de realizar as passagens ou percursos num jardim, através da colocação estratégica de pedras. 

Abrange todas as pedras ou composições de pedras encontradas e colocadas no jardim, de forma a que estas criem 
um percurso continuo ao longo do espaço. 
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O desenvolvimento deste caminho exterior, faz-se de uma maneira sinuosa, por entre 

uma vegetação densa, não permitindo estabelecer uma relação visual directa com a 

casa. Sendo este caminho, desenvolvido de um modo sinuoso e não directo, permite 

relacionar o movimento, com o modo de como este início de percurso é desenvolvido. 

Pois se este trecho inicial, fosse definido de uma maneira directa e imediata, a 

temporalidade do movimento seria outra.  

 

A temporalidade do movimento, nesta fase inicial do percurso, permite ao utilizador/ 

observador, relacionar-se com a casa (numa perspectiva exterior) de um modo muito 

particular. Este caminho atribui à chegada da casa, um determinado tempo, ritmado e 

pausado, não sendo directo e imediato. 

 

A entrada da casa, é outra situação espacial, em que a apropriação desta não é 

imediata por parte do utilizador. Como esta se situa nas “traseiras” não fazendo parte 

do alçado frontal em relação ao caminho de chegada até à casa, a temporalidade do 

movimento para se poder entrar no espaço interior da casa é maior. Ou seja, o 

utilizador tem de contornar a casa, para depois sim, poder entrar nesta.  

 

Se a entrada fosse situada no primeiro alçado que o utilizador vê quando consegue 

visualizar a casa, o movimento para entrar dentro da casa, seria muito mais imediato. 

 

Como anteriormente foi referido, a Villa Savoye caracteriza-se pela maneira de como o 

corpo se desloca dentro do espaço. Esta deslocação é conseguida pela definição de 

um conjunto de rampas, que permitem ao utilizador percorrer todo o espaço, desde o 

hall de entrada, até à cobertura. Sendo que este factor, é determinante para se 

perceber este projecto, pois a rampa permite que o utilizador percorra o espaço, 

através de um movimento demorado, pausado e ritmado, permitindo que este se 

relacione com os diversos elementos que definem os espaços da casa. 

 

Em contrapartida, o núcleo de escadas, definem uma visão contrária. Permitindo que o 

utilizador, percorra sobre um eixo vertical, todos os andares, sendo o movimento 

efectuado para este efeito muito mais rápido e conciso do que aquele realizado ao 

subir pelas rampas. 

 

A inversão de sentidos entre as rampas e as escadas evidencia o conceito de 

promenade architecturale, ou seja, em cada uma das possibilidades de percurso, as 
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direcções variadas fazem com que a fruição do espaço se dê de uma forma complexa. 

Produzindo estímulos diversificados e qualitativamente distintos na medida em que se 

percorre o espaço interior. 

 

A experiência do percurso,  e o modo de como o utilizador se apropria do espaço, 

torna-se mais importante, do que a forma dos espaços, ou seja, a relação entre 

espaço e tempo é efectuada através do movimento do utilizador neste. Sendo também 

importante para a manipulação do percurso, enquanto elemento que caracteriza e 

define o espaço. 

 

 

 5.4. Estudo de uma obra paradigmática  

 

Museu Guggenheim Nova York – arquitecto Frank Lloyd Wright 

 

A arquitectura de Frank Lloyd Wright é definida pela utilização dos princípios da 

linguagem moderna, com o domínio funcional do espaço, com a temporalização do 

movimento no espaço e do continnum ambiental. Aplicados sobre a assimetria e a 

dissonância, a tridimensionalidade anti-perspectiva, a decomposição quadrimensional 

e o envolvimento estrutural. 

 

Através dos seus projectos, é possível verificar um abandono dos limites, com a sua 

função isoladora e das plantas definidas por elementos soltos e abertos. De facto, os 

seus edifícios demonstram estruturas pensadas como uma “forma artística e não como 

um simples esqueleto ou esquema, sobre o qual se deva depois modelar e 

desenvolver a forma” (Zevi, 1998, p. 13). 

 

O espaço de Wright pode ser definido, através das suas vertentes plásticas e não 

somente geométricas. Onde a forma é pensada como um elemento, que se 

desenvolve, contribuindo assim para a construção do espaço, existindo este como a 

sua zona vital, que se constitui numa só dimensão. A obra deixa de ser uma matéria 

no espaço, para ser a realização plástica no espaço. 

 

O seu espaço é percebido através de uma “tridimensionalidade anti-perspectiva” (Zevi, 

1998, p. 19). Onde claramente o ponto de vista privilegiado não existe, a 
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contemplação estática desaparece, bem como a hierarquia entre alçados, pois o 

dinamismo dos volumes, comporta a virtual equivalência de cada momento 

perspéctico. 

 

Os desenhos espaciais de Wright são profundamente separados pelo tempo através 

de dois conceitos. O primeiro através da criação de uma linha de espaço hermético e a 

transformação e fusão do espaço através do movimento necessário, para ver os 

objectos. O segundo relacionado com o modo de como se dispõem os objectos, de 

maneira a que exista movimento do espaço e da forma. 

 

O museu Guggenheim de Wright sintetiza dois aspectos fundamentais da sua obra. 

Por um lado a referência ao sólido e ao tectónico que são apresentados 

essencialmente no interior do edifício, e por outro lado, a busca do dinamismo das 

plataformas e das formas. Estas últimas apresentam-se esbeltas e em movimento, em 

sintonia com o neoplasticismo, expressado neste caso na rampa interior e nas linhas 

helicoidais que crescem no exterior. 

 

Esta obra estabelece uma relação com o seu contexto urbano de algum modo 

polémico e controverso, através primeiro pela relação não directa com a malha 

perpendicular da cidade de Nova York bem como com a sua tipologia, escala e 

modulação. Sendo também polémico, pela relação não habitual que um museu dito 

clássico deve ter, com o modo de o utilizador se apropriar do espaço e pelo de 

visualizar as obras de arte, através do já conhecido mecanismo de salas tipo caixa 

justapostas umas às outras, cada uma fechada em si mesma, sem qualquer tipo de 

continuidade espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 54 – Ortofotomapa, adaptação a partir de Google Earth. (Google) 
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Neste museu, pode-se estabelecer uma relação com o projecto pensado pelo mesmo 

arquitecto em 1924 - Automobile objective and Planetarium. Neste projecto foram 

abordadas questões da mobilidade e da paisagem, tornando-se fundamental no 

conceito de Wright para o seu desenvolvimento e desenho. Foi o seu primeiro 

projecto, pensado de modo a explorar geometrias circulares, como um meio de moldar 

totalmente o espaço arquitetónico. 

 

Como o seu nome implica, este projecto foi relacionado com a mobilidade do 

automóvel sobre uma rampa em espiral, representando esta, a silhueta exterior do 

edifício. As séries de desenhos que Wright realizou, indicam que o seu primeiro 

objectivo era um volume no centro do desenho, a céu aberto de forma cilíndrica 

invertida, acomodando o movimento do automóvel, como o movimento de caminhar 

típico de um museu e de uma galeria. 

 

Sendo que o Guggenheim, de uma maneira diferente apresenta-se, com uma outra 

escala e tamanho, reflectindo na mesma, a ideia da forma do espaço como elemento 

marcado e definido pela dinâmica do movimento.  

 

Para Wright, foi um desafio aplicar o conceito do movimento e do dinâmismo da forma 

na realização de um museu, que acolheria uma das maiores colecções de arte 

moderna do mundo. A sua construção começou depois de 1956, e continuou por 

acabar até à morte de Wright em 1959. 

 

O projecto desenvolvido pelo arquitecto para o museu era definido por um cone 

invertido, moldado com a dinâmica de percorrer do utilizador. Sendo esta, a principal 

premissa deste projecto, conseguida pelo movimento e dinâmica do espaço, que induz 

um determinado modo de percepção e apropriação do mesmo, naqueles que o 

utilizam. 

 

O seu desenho singular, demonstra uma forma de excepção, conseguida por um 

enorme valor plástico e escultural, tanto no seu interior, como no exterior. Cujo 

esquema de organização, é definido por uma espiral puramente branca que se vai 

alargando e movendo em ascensão, consubstanciada por uma torre de escadas 

cilíndrica, que emerge por detrás da espiral, sendo esta coroada por uma cúpula que 

permite a entrada de luz no espaço. 
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O museu tem um início e um fim, conseguido através da expansão da espiral sobre ela 

mesma, implícita na continuidade definida da rampa. Contudo, está presente a 

metáfora do crescimento orgânico, na comparação do edifício com uma concha, 

fechado sobre si mesmo e marcado pela dinâmica da sua forma, que acaba por ser 

perceptível na própria experimentação do edifício. 

 

Wright define o museu como um grande espaço, definido através de um contínuo e 

único pavimento. Os pisos fluem uns para os outros, em vez da convencional super 

imposição das camadas estratificadas, que definem a maioria dos museus. 

Conseguindo deste modo, que os encontros visuais não mudem abruptamente, mas 

que sejam tratados de uma forma contínua. 

 

Como em quase todos os trabalhos de Wright, a entrada é definida por um espaço 

baixo e escuro. Sendo que contudo, não existe uma porta da frente, mas não deixa de 

ser uma acessibilidade directa e extremamente óbvia, na relação com as várias partes 

que compõem o todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 55 – Vista exterior do museu Guggenheim. (Pfeiffer, 1994, p.150)  
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A entrada baixa e escura, pode ser comparada por exemplo, com a do projecto para a 

fábrica Jonhson Wax Buildings. Acabando por ser um reencontro, com o centro do 

edifício, onde o utilizador se depara com um espaço aberto, marcada por uma parede 

esculpida onde se esconde a livraria. 

 

Um vestibulo, em vidro circular, é projectado à direita, abrindo caminho ao espaço de 

entrada que origina o início da rampa, que encaminha o utilizador até à galeria 

principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Ilustração 56 – Planta do piso de entrada. (Mccarter, 1998, p. 308) 

 

O utilizador passa de um espaço pequeno, baixo e escuro de entrada, para o interior 

de um volume (vazio) grande, alto e luminoso, acabando por ser um contraste 

determinante na leitura do edifício.  

 

Onde o significado de um ponto de entrada escondido, eleva-se do chão através de 

uma espiral geométrica, que define uma curva contínua. 

 

Este factor contribuí para uma forte dinâmica do espaço. Conseguida através do 

confronto entre uma entrada pequena e escura, com a ascensão num grande e 

luminoso espaço. 
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Ilustração 57 – Vista interior do museu Guggenheim, da autoria de Scott Norsworthy. (Perez, 2010) 

 

Acabando por ser uma espiral, que se expande e cresce no exterior e que no interior 

representa uma realidade, onde o espaço habitável aumenta, à medida que se torna 

mais alto. Ou seja, os pisos mais largos, encontram-se no topo do edifício (últimos 

pisos da rampa), criando assim um efeito de perspectiva que faz parecer o espaço 

central ainda mais alto do que é na realidade, escondendo assim o esforço, do 

utilizador/ observador de compreender e perceber a estrutura e a dimensão do edifício. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 58 – Corte transversal. (Zevi, 1998, p. 249) 
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O modo de como o espaço é definido, proporciona ao utilizador uma visualização das 

obras de arte e do espaço central, através deste, fazendo acreditar, que a espiral de 

betão é autoportante. 

 

A parede existente, entre cada obra de arte exposta, divide o espaço contínuo da 

rampa, fazendo acreditar que cada peça é uma janela para o exterior. 

 

A luz é introduzida no espaço, de duas formas distintas. O vazio central é iluminado 

pela claraboia, sendo este, também coroado pelas galerias em rampa, nas quais a 

zona de circulação interior é iluminada por uma luz zenital, que proporciona uma 

luminusidade branca que escorre pelo espaço abaixo. Enquanto nas paredes que 

delimitam o interior do exterior, onde estão as obras de arte, são iluminadas pelas 

bandas horizontais de vidro, que separam cada piso de rampa, de forma a que a luz 

não seja directa mas sim escoada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 59 – Detalhes construtivos de entradas de luz natural. (Mccarter, 1998, p. 249) 

 

De facto, verifica-se que a rampa só toca no pavimento do espaço central, depois de 

intersectar a porta do elevador que existe ao mesmo nível. A sua parede exterior, cria 

um pequeno espaço, de frente para o mesmo, totalmente improvável para um local de 

espera. 
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Ilustração 60 – Vista interior do museu Guggenheim, da autoria de Creative Commons. (Perez, 2010) 
 

 

Uma grande escadaria triangular, é colocada por trás da coluna do elevador, que ao 

contrário do mesmo, tem a dimensão e escala adequada, em relação ao volume do 

museu. De modo a sugerir, a forma mais segura que Wright, queria para 

primeiramente experimentar o edifício. O principal objectivo era percorrer o espaço a 

pé: fosse descendo ou subindo, percorrendo a rampa circular ou as escadas 

triangulares. As duas opções são geometrias complexas, o que deveria ser denotado 

quando comparado à geometria incompleta do elevador semi-circular. 
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Tanto o pavimento do átrio central como a rampa são feitos de betão, revestidos em 

algumas situações, com lagetas que contêm gravuras com motivos circulares. Sendo 

este, mais um dos elementos que contribuem para o dinamismo do espaço, inserindo-

se assim, numa linguagem formal e plástica, onde o movimento impera como o 

principal elemento de toda a composição arquitectónica. 

 

Os limites da rampa apresentam-se como elementos relativamente finos, que fazem 

com que o utilizador sinta-se, desconfortável quando se aproxima do vazio central. 

Contudo, o objectivo é claro, pois ao utilizar o espaço, o utilizador deve percorrer a 

rampa numa parte interior, para que só se aproxime do vazio central através do olhar. 

 

A questão do campo visual é um factor muito importante neste museu. Pelo facto, que 

a sua organização conseguida através de uma rampa contínua, que define as várias 

zonas de exposições e que cresce em torno de um vazio central, permite que ao 

percorrer o espaço, o utilizador consiga obter cruzamentos visuais, atravé do vazio 

central. Ou seja, o utilizador, consegue ver o espaço que habita num determinado 

momento, bem como os outros que já percorreu e os que ainda pode percorrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ilustração 61 – Vista interior do museu Guggenheim. (Mccarter, 1998, p. 318) 
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O vazio central permite a continuidade de um forte sentido de orientação, pois ao 

percorrer o espaço, o utilizador tem sempre a noção do todo, conseguindo visualizer 

os vários níveis que já percorreu, e os que ainda tem de percorrer. Existe uma 

percepção do conjunto, conseguido pela presença contínua do vazio central, que 

nunca desaparece do campo de acção. 

 

Este espaço, que existe como o núcleo do museu, permite ainda a possibilidade de ver 

as obras de arte de duas maneiras, uma tradicional e outra inovadora. A primeira, 

através de um modo próximo, numa dimensão quase privada, quando se circula ao 

longo da rampa e se olha directamente para as obras. A segunda, quando o utilizador 

olha através do vazio central, e consegue ver as obras que estão expostas do outro 

lado do museu. Olhando em outas direcções, o utilizador vê o espaço que já percorreu 

e o que ainda vai percorrer, bem como as obras de arte que já visualizou e as que 

ainda vai visualizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 62 – Vista interior do museu Guggenheim. (Mccarter, 1998, p. 315) 
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Através desta característica, Wright queria demonstrar, que uma nova arte tinha de ter 

um modo inovador e apropriado de espaço, para poder ser exposta. 

 

O museu, é claramente definido por uma continuidade espacial, que se apresenta 

como o seu principal elemento característico. Marcado pela contínua sequência dos 

seus espaços e dos movimentos dos seus utilizadores, conseguidos pela relação 

contínua da rampa, como o elemento que permite percorrer o espaço e a sua 

consequente percepção e reconhecimento. 

 

Esta característica que define este museu, apresenta-se como um fundamento básico 

da própria noção da experiência que propõe. Através de uma relação directa entre a 

arquitectura, o movimento, a percepção e o espaço que esta define. 

 

A sequência espacial, é conseguida por uma sucessão contínua de espaços, que têm 

como principal objective, transmitir um aspecto de continuidade e movimento, como se 

tratasse de um filme. Integrando numa narrativa visual e espacial, um fluxo constante 

de imagens interligadas. 

 

A promenade architecturale é neste sentido, um elemento importante nesta ideia de 

sequência espacial, como factor estruturante no modo de o utilizador perceber e 

habitar o espaço.  

 

O museu pode ser explicado, através desta ideia de um percurso arquitectónico, não 

somente através de um exercício espacial, mas sim como a experiência 

arquitectónica, explicada e percebida pelo utilizador como um fluxo de movimento, 

contínuo, ao longo do qual o espaço vai sendo, por meio da visão e da motricidade, 

interligado, articulado e sintetizado. 

 

O museu define-se portanto pela criação de um percurso pela arte, parecido a uma 

super garagem, que prolonga a relação da cidade, envolvendo-se numa espiral aberta 

para reunir-se depois com o contexto urbano. 

 

Para o utilizador, a primeira experiência é marcada pelo elevador, que ganha altura e o 

deposita no início da contínua inclinação helicoidal, que o empurra até ao nível do 

solo, num movimento em espiral que permite ir percebendo a ideia e a concepção do 

espaço. 
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Ilustração 63 – Vista interior do museu Guggenheim. (Mccarter, 1998, p. 315) 
 

Wright escolheu a rampa como o elemento protagonista do espaço, em vez de 

resolver o projecto através dos convencionais pisos sobrepostos. Através da utilização 

da rampa, na perspectiva do arquitecto, a apropriação do espaço torna-se mais 

conveniente, pois o utilizador ao entrar no edifício, pode apanhar o elevador até ao 

topo da rampa e ir descendo gradualmente em torno de um vazio central, sendo 

sempre possível voltar atrás ou até saltar pisos, chegando por fim ao final da 

exposição (piso 0) e voltar a sair para o exterior. 

 

A ideia do movimento, e da sua relação com a organização do espaço, pode levar a 

definir este museu a partir de uma ideia de anti-funcionalidade. Que surge quando se 

pensa num museu tradicional e como este é utilizado. Wright apud Montaner (2007, p. 

59) afirma que “não pensou num museu tradicional, mas sim num lugar dedicado à 

experimentação e criação artística”. Muitas das obras apresentadas nas suas galerias, 

reflectem a singularidade da capacidade do seu espaço, como base da 

experimentação artística. 

 

A temporalidade do movimento é outro factor importante no estudo deste projecto, 

através da relação dos seus elementos, dos contrastes e da sequência espacial. 
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A relação espaço-tempo, é definida pela relação que se estabelece entre as várias 

partes do todo, conseguido através de um sistema lógico, cujas bases são percebidas 

pela experiência vivida do próprio espaço. 

 

Para wright, “o espaço-tempo não é uma abstracção mas uma realidade 

espacialmente extensa, vivida pelo homem em movimento” (Zevi, 1998, p. 20). Tudo é 

movimento, visualizado pela relação do homem com o espaço que este habita; pela 

paisagem, que existe em constante mutação; e pelos materiais, que são modificados 

pelo tempo, ao mesmo tempo que modificam a terra numa sucessão de mutações. 

 

Pode-se então verificar através da relação do movimento do homem na arquitectura, 

que o utilizador quando habita o museu Guggenheim, está presente numa atmosfera 

marcada por uma constante mutação, que nasce da dinâmica entre o espaço vivido e 

a própria forma espacial, que acaba por ser a sua própria definição. 

 

A temporalidade do movimento, pode ser estudada, neste projecto, através da 

diferenciação dos seus pricipais protagonistas, enquanto elementos, que permitem a 

movimentação e a apropriação do espaço, por parte do utilizador. 

 

O elevador, existe como o elemento que permite uma subida e descida aos vários 

pisos, de um modo rápido e directo. Enquanto que a rampa, ao contrário deste, 

apresenta-se como o elemento que estrutura todo o espaço, conseguida através da 

sua utilização de um modo pausado, sequêncial e contínuo.  

 

A estruturação e organização do museu, permitem ao utilizador, habitá-lo de diferentes 

maneiras. Ou seja, pode percorre-lo de diferentes modos e perspectivas, consoante a 

sua leitura e percepção do espaço que o rodeia. 
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Ilustração 64 – Vista interior do museu Guggenheim, da autoria de Julius Shulman. (Pfeiffer, 2006, p. 71) 
 

 

 5.5. Contribuições finais de capítulo 

 

O movimento é um elemento determinante na relação da arquitectura com os seus 

utilizadores, pois é através deste factor, que é possível a apropriação e o 

reconhecimento dos espaços.  

 

O corpo humano, caracteriza-se pela motricidade e pela relação directa que tem com 

tudo aquilo que o rodeia, permitindo que este habite o espaço de um modo 

progressivo. As acções do homem, são definidas por uma vertente psíquica, sendo por 

meio da coordenação motora, que o indivíduo pode-se reestruturar em função do 
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movimento. Ou seja, os movimentos, determinam certas acções do homem, como se 

aquilo que ele pensa é aquilo que o corpo reflecte, através dos seus movimentos. 

 

Esta noção de que os movimentos do homem refectem o seu pensamento, está 

directamente relacionada com a arquitectura, no sentido em que a percepção do 

espaço por parte do seu utilizador, tem inerente um determinado movimento, que 

reflecte a sua interpretação daquilo que o rodeia. 

 

O movimento no espaço e a sua consequente apropriação, são caracterizados pela 

relação espácio-temporal. Ou seja, o utilizador de um espaço, exerce um determinado 

movimento neste, que permite que este se relacione com os vários elementos que o 

rodeiam, sendo esta relação marcada por uma temporalidade própria de cada 

projecto. 

 

Temporalidade que reflecte características de cada espaço, que se traduz nos 

movimentos efectuados dentro deste, e que permitem desenvolver um raciocínio 

estruturado de todo o percurso que o utlizador realiza. 
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6. Conclusão 

 

 6.1. O percurso como elemento fundamental da 

arquitectura 

 

Uma obra de arquitectura é um objecto impossível de ver globalmente de uma só vez, 

sendo necessário o homem deslocar-se através dela para conhecer a sua totalidade. 

O edifício torna-se uma imagem mental, sintetizada a partir das vistas parciais que o 

utilizador organiza e estrutura.  

 

Na experiência da arquitectura, o utilizador/ observador tem de estar consciente da 

totalidade da obra completa para apreciar devidamente qualquer uma das suas partes, 

sendo que só assim, ele constrói dinamicamente a verdadeira experiência. 

 

Na lógica predominante da arquitectura, de unir áreas dentro do contorno de uma área 

maior, existe um elemento principal que permite essa mesma leitura sequencial dos 

seus espaços, ou seja, a dos utilizadores passarem nos seus percursos. Sendo estes 

estruturados e organizados, através de relações e factores que lhes atribuem uma 

base existêncial e concreta. 

 

O arquitecto, no seu processo criativo imagina esses mesmos percursos, dosando os 

passos com que os utilizadores da sua obra se dirigem aos espaços, sendo que à 

medida que os acompanha, ele percebe a importância da sequência, como um modo 

de articular os espaços criados e de permitir, que o utilizador não só possa percorrer 

todo o edifício, como também permite que crie uma narrativa espacial. 

 

A função da arquitectura é criar metáforas existenciais para o corpo e para a vida, que 

concretizam e estruturam a vida do homem no mundo. Reflectindo, materializando e 

tornando eternas as ideias e imagens da vida ideal. Permitindo assim, perceber e 

entender a dialéctica da permanência e da mudança, “inserindo o homem no mundo e 

colocando-o no continuum da cultura e do tempo” (Pallasma, 2011, p. 67). 

 

A experiência de percorrer um determinado projecto de arquitectura, onde espaço, 

matéria e tempo se fundem numa única dimensão, é possível ao homem se identificar 
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com esse espaço, com esse lugar, com o momento, sendo todas estas dimensões 

ingredientes da própria existência do homem.  

 

Sendo realidade e não representação, o espaço arquitectónico, não se limita com a 

fronteira estética entre ele e o utilizador, caracterizando-se ao contrário das outras 

artes, cujas obras não se deixam percorrer por ninguém, apresentando-se assim como 

um elemento, constituindo parte integrante da sua essência, aqueles que percorrem 

dentro dos seus espaços. 

 

A ideia de percurso arquitectónico, pode ser gerada e percebida através dos três 

elementos descritos ao longo deste trabalho: o lugar, o espaço e o movimento. Estes 

apresentam-se como os principais factores, que permitem organizar uma estratégia 

que traduz o pensamento, de que a arquitectura pode ser organizada e percebida 

através de um modo dinamicamente organizado, ou seja, através de um percurso. 

 

Para consubstanciar estes três factores, serão apresentados dois projectos 

desenvolvidos na disciplina de Projecto III. Através destes dois projectos, é possível 

verificar e concluir a relação entre a ideia de desenvolver um projecto de arquitectura, 

através de um percurso arquitectónico e a relação que este estabelece com o lugar 

onde existe, com os seus espaços e com o movimento do utilizador no seu interior. 

 

Ambos os projectos acabam por determinar uma ideia concebida e definida pela 

construção de um percurso arquitectónico. Este apresenta-se como um conceito que 

no caso do primeiro projecto (luxury hotel + low cost hotel) aplica-se ao próprio 

projecto, como a ideia inicial (conceito) geradora de todo o projecto, enquanto que no 

segundo (Casa para Lenz Buchmann), a ideia de percurso deriva do resultado obtido 

na realização do projecto e pela relação que se determina de todos os factores 

inerentes à realização do mesmo. 

 

O primeiro projecto é referente a uma unidade hoteleira composta por um luxury  hotel 

e um low cost hotel. A sua localização situa-se na cidade de Lisboa, Campo das 

Cebolas, mais precisamente num lote de terreno entre a Rua do instituto Virgílio 

Machado e a Rua da Alfândega Infante D. Henrique. 
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Ilustração 65 – Ortofotomapa, adaptação a partir de Google Earth. (Google) 

  

A ideia conceptual, partiu da observação das características do lugar, sendo neste 

reconhecido um conjunto de factores, relacionados com as dinâmicas da 

movimentação que existiam, entre os espaços envolventes à área de intervenção com 

a antiga cidade medieval de Lisboa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 66 – Vistas da área de intervenção. (Ilustração nossa, 2010) 

 

Dinâmicas que reflectem um conjunto de percursos, que permitem a ligação entre 

diferentes pontos do território, estabelecendo-se assim uma rede contínua na cidade, 

que permitia ao utilizador do espaço se movimentar, tendo uma percepção espacial da 

mesma. 

 

Esta definição de uma ideia de um conjunto de percursos que existem na cidade, e 

que permitem um reconhecimento do território, não só espacial e físico, mas também 

visual, permitiu a criação de uma relação com o programa definido para o exercício 

proposto: a criação de um luxury hotel e de um low cost  hotel através de um percurso, 

ou seja, cada hotel, é definido a partir de um percurso, que tal como os da cidade, vão 
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permitir o reconhecimento espacial não só de cada hotel, mas também de todos os 

espaços evolventes e que marcam o território. 

 

A ideia projectual, partiu da definição de um percurso, como elemento dinamizador e 

estruturante de todo o projecto. 

 

O hotel low cost, é caracterizado por um percurso, mais relacionado com a cidade, 

demonstrando assim o seu carácter, cujos espaços são abertos para a parte medieval 

(núcleo urbano), permitindo assim uma relação directa entre a rua e os espaços 

públicos exteriores e interiores do hotel. 

 

O luxury hotel, por outro lado, era definido por um percurso com características 

completamente diferentes, sendo este um hotel de luxo, tem inerente uma 

determinada ideia pré-concebida de exclusividade, sendo que o percurso reflectia essa 

mesma característica, própria de um hotel de cinco estrelas, só acessível aqueles que 

fossem utilizadores do mesmo. 

 

Os dois hotéis existem na mesma área de intervenção, sendo o low cost a base onde 

assenta o luxury hotel, havendo de imediato a diferenciação de um em relação ao 

outro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 67 –  Modelo tridimensional à escala 1:500. (Ilustração nossa, 2011)  
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A ideia para o low cost hotel, era criar um percurso que se relaciona-se com a cidade e 

portanto está directamente ligada com esta ao nível dos espaços públicos e privados. 

Enquanto que o luxury hotel, sendo definido por um percurso exclusivo, situa-se acima 

da cidade, não comunica com esta ao nível da rua, mas sim estabelecendo ao longo 

do seu percurso um conjunto de relações espaciais, que interligam os espaços 

privados e públicos com a cidade envolvente. 

 

O low cost hotel é definido por um percurso de carácter público, que se relaciona 

directamente com a cidade. Os seus espaços são abertos para as duas praças que 

são criadas ao  nível da rua, funcionando como dois grandes espaços públicos, para 

onde todos os espaços deste hotel convergem. 

 

O luxury hotel é definido a partir de um percurso de carácter exclusivo, somente 

percorrido pelos utilizadores do hotel. O percurso nasce do prolongamento de um eixo 

da cidade, que se prolonga por uma rampa que contorna, uma das praças exteriores 

do projecto, permitindo assim o acesso a este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ilustração 68 – Modelo tridimensional à escala 1:200. (Ilustração nossa, 2011) 
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No interior, o percurso desenvolve-se ao longo dos seus pisos, permitindo assim aos 

utilizadores, percorrerem os vários equipamentos e espaços do hotel. 

 

Um percurso deve ser definido, tendo um principio e um fim. Ou seja uma sequência 

espacial, que permita relacionar o espaço com um determinado propósito da sua 

funcionalidade, sendo que neste hotel, o percurso começa no próprio quarto, pois 

quando o utilizador saí desse espaço mais privado, entra no percurso, que lhe permite 

circular por todos os espaços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ilustração 69 – Modelo tridimensional à escala 1:200. (Ilustração nossa, 2011) 
 

Este projecto é definido através de uma relação directa com o seu lugar, que existe 

como um dos elementos que permite a sua realização, enquanto ideia projectual, 

consubstanciado pela manipulação dos seus espaços. Que no caso no low cost hotel, 

tem uma ligação directa com a continuidade espacial da cidade, demonstrando assim, 

o seu carácter definidor de espaços próprios ao hotel, bem como de espaços públicos. 

No luxury hotel, a sua definição espacial, é conseguida claramente pela utilização da 

rampa como o elemento que permite criar uma linha contínua, que permite que o 

utilizador se movimente, desde a entrada, até ao seu quarto, podendo passar por 

todos os espaços que definem e caracterizam o hotel. 
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O movimento do utilizador e a sua consequente percepção do espaço, neste projecto 

são um factor determinante. Pois os espaços são definidos, através da ideia de 

movimentação, não só numa relação directa com a cidade e com os seus fluxos, mas 

também pela manipulação espacial, conseguida pela definição de grandes espaços de 

circulação; pela utilização de rampas; pela percepção sensorial dos espaços, que se 

apresentam sempre como espaços contínuos, e sem barreiras físicas entre as várias 

partes, que compõem o todo.  

 

Ou seja, existe o pensamento, de que o espaço foi concebido para ser habitado 

através de uma contínua sucessão de espaços, estando estes interligados pelo 

contínuo movimento dos seus utilizadores. 

 

O segundo projecto é referente a uma casa, realizada a partir do livro de Gonçalo M. 

Tavares, Aprender a Rezar na Era da Técnica. A sua localização situava-se na cidade 

Lisboa, mais propriamente numa área de intervenção composta por dois lotes, 

localizados entre a Rua do Século e a Rua do Alto do Longo. 

 

 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 70 – Ortofotomapa, adaptação a partir de Google Earth. (Google) 
 

O lugar onde este projecto foi realizado é marcado pela existência de um percurso, 

definido através de duas realidades distintas, uma ligada ao sistema contínuo da 

cidade, e outra que existe como uma realidade separada do resto da cidade. Sendo 

este o ponto de ligação com a personagem principal do livro, que seria o cliente do 

projecto. 
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lustração 71 – Vistas da área de intervenção. (Ilustração nossa, 2011) 

 

Lenz Buchmann, a personagem principal, encontra em si um circuito duplo: “um 

exterior, constituído pelas suas acções e pelos seus diálogos, e um interior, invisível e 

não partilhável, que afinal era o mais relevante” (Tavares, 2010, p.69). 

 

Em ambos existe a criação de um confronto entre dois universos, um mais público e 

outro mais privado, sendo este o factor de ligação entre a personagem e o lugar. 

 

A ideia projectual para a realização da casa, baseia-se não só numa relação directa 

com o lugar, mas também na estrutura da personagem, enquanto elemento que habita 

o espaço e se relaciona com os demais. 

 

Estes dois elementos têm em comum, a existência de duas realidades. Uma mais 

pública, onde se organiza todo o programa de carácter social (cozinha, sala, quartos 

de hóspedes) e outro de carácter claramente mais privado, quase somente acessível a 

Lenz Buchmann, onde existem todos os espaços que se relacionam com este, ou que 

este não quer que sejam invadidos pelos outros (biblioteca, quarto, sala de leitura). 
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O projecto é definido através da ideia de separação, entre duas realidades, uma mais 

privada e outra mais pública, sendo a mais privada de acesso quase exclusivo a Lenz 

Buchmann, e a outra de acesso livre aos restantes habitantes da casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 72 – Modelo tridimensional à escala 1:50. (Ilustração nossa, 2011) 
 

A separação das duas realidades, faz com que a casa, seja definida através de dois 

volumes, cuja entrada para ambos é feita pelo vazio, que existe entre os dois, sendo 

este definido, não como um espaço residual, mas como o principal espaço da casa. 

 

Este vazio entre os volumes, inicia um percurso, que passa toda a zona das garagens, 

passando pelos vestíbulos de entrada dos dois volumes, culminando a uma cota 
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superior na entrada da cozinha e posteriormente para uma zona exterior, que dá 

acesso à rua do Alto do Longo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 73 – Corte longitudinal. (Ilustração nossa, 2011) 
 

Existe portanto, a definição de um eixo que atravessa toda a área de intervenção, 

permitindo aos habitantes da casa, percorrerem e cruzarem espaços exteriores e 

semiexteriores para acederem às várias partes que compõem todo o programa, assim 

como passarem directamente de uma rua (rua do Século) para a outra, que existe a 

uma cota altimétrica superior (rua Alto do Longo). 

 

O vazio central, permite criar uma sequência espacial, ou seja, um percurso dentro da 

casa, cuja habitabilidade por parte dos seus utilizadores, se torna o ponto excepcional 

deste projecto. De facto, o modo de habitar esta casa é sem dúvida uma maneira de 

criar uma ligação entre a definição espacial de um programa, neste caso concreto de 

um casa, com o seu lugar e o modo de como os seus utilizadores  de movimentam e 

se apropriam dos seus espaços. 

 

A sucessão de cruzamentos entre o interior e o exterior, que os utilizadores realizam 

para habitarem a casa, determina de um modo muito específico a relação do seu 

movimento, entre as várias partes que definem todo o conjunto.  

 

Ou seja, a relação entre espaço interior e exterior, que é materializada através de um 

percurso que liga as várias partes da casa, com as realidades presentes no próprio 

lugar. Permitindo estabelecer uma coesão global em relação aquilo que é o espaço 
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habitável da casa (interior), com o espaço exterior desta (vazio central), que se 

apresenta como aquele que permite que o utilizador habite as várias partes que 

definem todo o projecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ilustração 74 – Modelo tridimensional escala 1:50. (Ilustração nossa, 2011) 

 

O projecto da casa permite o cruzamento espacial entre realidades, que existem 

separadas, de uma forma física e directa (habitantes da casa) como também a todos 

os que utilizam e habitam a cidade, pois o vazio que existe entre os dois volumes da 

casa, permite uma relação visual entre as duas ruas. 
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Ambos os projectos, resultam na definição de percursos, que relacionam directamente 

as três áreas de estudo deste trabalho: o lugar, o espaço e o movimento. Ou seja, 

através da manipulação destes três elementos, é possível realizar e estruturar um 

percurso, tendo este uma base concreta de relações que o arquitecto determina como 

importantes para a realização do projecto. 

 

O lugar, o espaço e o movimento, apresentam-se assim como três elementos, que ao 

longo deste trabalho foram descritos em diversos capítulos, de modo a servirem de 

base para a compreensão de que o percurso é um elemento fundamental na 

arquitectura, estruturando e definindo uma estratégia de projecto, resultando numa 

coesão de sistemas, que reflectem uma maneira de olhar a arquitectura, através de 

uma sequência que se relaciona com o lugar, com o espaço e com o movimento 

daqueles que o habitam.  

 

Permitindo assim que o percurso, seja entendido não como um elemento isolado, que 

acontece como algo óbvio na arquitectura, mas como um resultado, que se relaciona 

com diversos factores. Devendo este ser estruturado e organizado a partir daquilo que 

o arquitecto determina como importante para a realização do projecto. Pois ao definir 

relações entre aquilo que é determinante para a sua execução, com a ideia de 

estruturar um percurso arquitectónico, este vai existir com uma base que o 

fundamenta e que o relaciona. 

 

Factores esses que estão directamente relacionados com todas as estratégias 

intrínsecas na realização de um projecto de arquitectura, nomeadamente o seu lugar, 

a criação dos seus espaços e o movimento inerente ao modo de habitar e de percorrer 

dos seus utilizadores. 

 

O propósito da compreensão destes três elementos, permitiu obter uma noção 

tripartida (acontecimentos, espaços e movimentos), introduzindo assim à experiência 

da arquitectura  por parte do utilizador a noção de tempo, de momentos, de intervalos 

e de sequências, sendo estes os verdadeiros e inevitáveis intervenientes na 

experimentação de uma obra arquitectónica. 

 

Em cada um dos elementos estudados, foram sendo utilizados obras paradigmáticas, 

que serviram de exemplo para representar num caso real e concreto cada elemento, 
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tendo sempre como ponto de partida do seu estudo, a relação entre esses factores, 

com a ideia de percurso. 

 

Atribuindo assim, a cada elemento um exemplo concreto de arquitectura, onde é 

possível relacionar e estruturar um eixo dinamizador e organizador do projecto com o 

lugar, o espaço e o movimento.  

Resultando num estudo destes três exemplos, a partir de uma visão, que permite 

perceber a arquitectura, através de uma sequência espacial e da relação que esta tem 

com os factores determinantes, que existiram para a sua concepção enquanto 

exercício projectual. 
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